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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Granados vietos valdžios institucijos ir bendrovė „Emasagra“ 
tinkamai neatsakė į jo reikalavimą suteikti informacijos, susijusios su nuotekų išleidimu ir 
valymu, taigi pažeidė Direktyvą 90/313/EB. Pasak peticijos pateikėjo, minėtoji bendrovė 
pažeidė Direktyvą 91/271/EB dėl miesto nuotekų valymo. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
paprašė informacijos apie kelias medžiagas, bet jo prašymas įsikišus Andalūzijos vietos 
ombudsmenui patenkintas tik iš dalies. Peticijos pateikėjas taip pat mini 1991 m. gegužės 
21 d. Europos Komisijos ataskaitą dėl Direktyvos 91/271/EB įgyvendinimo, kurioje teigiama, 
kad Ispanija nesuteikė Europos Komisijai visos turimos informacijos. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.

„Iš peticijos matyti, kad nuo 2003 m. lapkričio mėn. peticijos pateikėjas pateikė Granados 
merui kelis prašymus suteikti informacijos dėl tam tikrų išleidžiamų nuotekų ir nuotekų 
dumblo parametrų.
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Įsikišant Andalūzijos ombudsmenui, peticijos pateikėjui prašomą informaciją visada 
pavykdavo gauti. Taip pat matyti, kad 2006 m. liepos 18 d. rašte „Emasagra Co.“ patvirtina 
savo pasirengimą asmeniškai susitikti su peticijos pateikėju ir išsiaiškinti, dėl ko jam kyla 
abejonių, ir aptarti jo pasiūlymus. Svarbu pažymėti, kad ankstesniame 2005 m. vasario 21 d. 
rašte bendrovė plačiai paaiškino visus klausimus, kuriuos savo prašymuose, skirtuose 
Granados merui, pateikė peticijos pateikėjas.

Direktyvoje 2003/4/EB1, kuria panaikinama Direktyva 90/313/EB ir kuri galiojo tam tikrų 
peticijos pateikėjo pateiktų prašymų atžvilgiu, nustatyta visuomenės galimybė susipažinti su 
informacija apie aplinką. Remiantis ta direktyva, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
reikalaujama, jog valdžios institucijos pareiškėjo prašymu pateiktų jų turimą arba joms skirtą 
informaciją apie aplinką, nereikalaudamos pareiškėjo nurodyti intereso. Direktyvoje nustatyti 
konkretūs terminai: kuo greičiau arba vėliausiai per mėnesį nuo to laiko, kai straipsnio 1 
dalyje nurodyta valdžios institucija gauna pareiškėjo prašymą, arba per du mėnesius nuo to 
laiko, kai valdžios institucija gauna prašymą, jei prašoma daug ar sudėtingos informacijos.
Pareiškėjas, manantis, kad į jo prašymą gauti informaciją nebuvo atsižvelgta, jis neteisingai 
atmestas (visiškai arba iš dalies) arba į jį neišsamiai atsakyta, turi galimybę naudotis 
procedūromis, nustatytomis 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Kadangi informacija galiausiai suteikta, Komisija nemano, kad peticijoje pateikti faktai vis 
dar rodo, kad pažeista EB teisė ir visų pirma Direktyva 2003/4/EB.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Pirminėje peticijoje skundžiamasi dėl nesuteiktos informacijos apie aplinką pagal Direktyvą 
2003/4/EB2 dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir 
panaikinančios Tarybos direktyvą 90/313/EEB3. Komisijos atsakyme padaryta išvada, kad 
prašoma informacija suteikta, nors gerokai pavėlavus. Peticijos komitetui papildomai 
pateiktoje medžiagoje peticijos pateikėjas toliau rašo apie tariamus aplinkos apsaugos teisės 
aktų pažeidimus.

Peticijos pateikėjo pateiktą papildomą informaciją ir dokumentus galima apibendrinti.

1. Peticijos pateikėjas teigia, kad Miesto nuotekų valymo direktyva (91/271/EEB4) yra 
pažeista, nes viena Granados nuotekų valymo įmonė nesilaiko direktyvoje nustatytų 
dydžių, ir kad tam tikri vandens telkiniai turėtų būti laikomi jautriomis zonomis.

Komisija pritaria peticijos pateikėjo nuomonei ir jau žinojo tuos faktus prieš gaudama 

                                               
1 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 

susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB, OL L 41, 2003 2 14.

2 OL L 41, 2003 2 14.

3 OL L 158, 1990 6 23.

4 OL L 135, 1991 5 30.
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peticiją. Prieš Ispaniją pradėtos pažeidimo procedūros dėl direktyvos 4 ir 5 straipsnių 
nesilaikymo. Vykdydama tas pažeidimo procedūras Komisija paskelbė dvi pagrįstas 
nuomones (paskutinius įspėjimus) Ispanijai pagal Sutarties 226 straipsnį. Pridedamas 
2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos spaudos pranešimas. Pažeidimo procedūros apima 
Granados Churriana valymo įrenginius.

2. Peticijos pateikėjas teigia, kad įsipareigojimus pagal Miesto nuotekų valymo direktyvą 
turi vykdyti Granados savivaldybė, o ne įmonė „Emasagra SA“ (3 punktas 6 puslapyje). 

Direktyva skirta valstybėms narėms ir joje nėra jokių nuostatų dėl įmonės ar turto 
nuosavybės. Tokios nuostatos apima valstybių narių teises ir atsakomybę. Sutarties 295 
straipsnyje teigiama: „Ši Sutartis jokiu būdu nepažeidžia valstybių narių normų, 
reglamentuojančių nuosavybės sistemą.“

Taigi Komisija neturi teisinio pagrindo kištis.

3. Peticijos pateikėjas mini numatomą Granados nuotekų valymo įrenginių plėtrą ir 
susijusius įmonės ir valdžios institucijų projektus ir teigia, kad bus alternatyvios valymo 
sistemos, kurios JAV pasirodė esančios veiksmingos.
Miesto nuotekų valymo direktyvoje nustatyti aplinkos apsaugos tikslai, įvardyti kaip 
nuotekų valymo standartai, kuriuos reikia pasiekti, bet nenurodyta, kokią technologiją 
taikyti, ir nedraudžiama to daryti; taip pat galimos technologinės naujovės. Valstybės 
narės turi teisę rinktis tinkamą esamą technologiją ir prisiima už tai atsakomybę ir, jei 
naudojamasi ES finansavimo priemonėmis, pvz., pagal Sanglaudos politika, reikia laikytis 
atitinkamų reglamentuojančių principų ir sąlygų.

Taigi Komisija neturi teisinio pagrindo kištis.

4. Peticijos pateikėjas aprašo dabartinius techninius ir sutartinius dalykus, susijusius su pieno 
perdirbimo įmonės „Puleva Food SL“ pramoninių nuotekų šalinimu: nuotekos iš įmonės 
bus valomos fiziniais ir cheminiais būdais, tada jos bus valomos kartu su buitinėmis 
nuotekomis viename iš Granados nuotekų valymo įrenginių. Šie vandens valymo 
įrenginiai suprojektuoti taip, kad nepasiekiama Miesto nuotekų valymo direktyvoje 
nustatytų aplinkos apsaugos tikslų. Peticijos pateikėjas reiškia savo nuomonę, kad „Puleva 
Food SL“ turėtų pastatyti ir naudoti savo nuotekų valymo įrenginius ir nesinaudoti 
savivaldybės nuotekų valymo įrenginiais. Atrodo, jog esami techniniai ir sutartiniai 
dalykai rodo, kad savivaldybės ir regioninės valdžios institucijos susitarė atsisakyti Miesto 
nuotekų valymo direktyvos ir Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (kodifikuota Direktyvos 96/61/EB redakcija, toliau – TIPK direktyva)1.

Pirma, pačios Ispanijos valdžios institucijos turi nuspręsti, ar biologiškai skaidžios 
atliekos, kaip antai pieno perdirbimo įmonės ir buitinės nuotekos, turėtų būti valomos 
atskirai, ar kartu. Abu metodai yra nauji. Kad ir kuris variantas pasirenkamas, turi būti 
laikomasi ES teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos tikslų. Antra, dėl Miesto nuotekų 
valymo direktyvos pažeidimo žr. 1 punktą, kuriame rašoma apie tai, kad Komisija prieš 

                                               
1 OL L 24, 2008 1 29. 
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Ispaniją pradėjo pažeidimo procedūrą.

Klausimas, ar pagal TIPK direktyvą išduotas leidimas taikomas tiesiogiai susijusiai 
valymo įrangai, kuri įrengta ir naudojama miesto nuotekų valymo įmonėje, nagrinėjamas 
7 punkte.

5. Peticijos pateikėjas pamini, kad jie neteigė, kad pažeidžiama Nuotekų dumblo direktyva 
86/278/EEB.

6. Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl nepakankamai išvalytų nuotekų, kurios išleidžiamos iš 
Granados nuotekų valymo įrenginių, labai pablogės Chenilio upės būklė, taigi būtų 
pažeisti Vandens pagrindų direktyvoje 2000/60/EB1 nustatyti aplinkos apsaugos tikslai.

Vandens pagrindų direktyvoje visoms upėms, ežerams ir pakrančių vandenims nustatyti 
„geros ekologinės būklės“ aplinkos apsaugos tikslai, kurie turi būti pasiekti iki 2015 m. 
Valstybės narės turi parengti būtinus planus ir programas, kad tokia gera būklė būtų 
pasiekta iki 2009 m. gruodžio 22 d., ir rengdamos tokias programas jos turi informuoti 
visuomenę bei konsultuotis su ja.

Tikslas pasiekti visų vandenų gerą būklę yra susijęs su tuo, kad būklė, palyginti su status 
quo, neblogėja. Tariamas neigiamas poveikis Chenilio upei turi būti ištaisytas laikantis 
Miesto nuotekų valymo direktyvos (žr. 1 punktą), o prireikus taikant papildomas 
priemones tuo atveju, jei laikantis Miesto nuotekų valymo įrenginių direktyvos 
nepasiekiami Vandens pagrindų direktyvoje nustatyti tikslai.

Taigi atsižvelgiant į:
- vykdomą pažeidimo procedūrą dėl tariamo Miesto nuotekų valymo direktyvos 

pažeidimo ir
- Vandens pagrindų direktyvoje nustatytus tikslus ir terminus;
Komisija dabar neturi teisinio pagrindo papildomai kištis.

7. Peticijos pateikėjas teigia, kad atsakingos Ispanijos valdžios institucijos pažeidė TIPK 
direktyvą, kuri taikoma veiklai, nurodytai I priedo 6.4 punkto c papunktyje „pieno 
apdorojimo ir perdirbimo įmonės, kuriose per dieną pagaminama daugiau kaip 200 tonų 
pieno (metinis vidurkis)“.

TIPK direktyvoje „įrenginys“ apibrėžiamas kaip stacionarus technikos objektas, kuriame 
vykdoma viena arba kelios I priede išvardytų veiklos rūšių ir bet kuri kita tiesiogiai 
susijusi veikla, kuri techniškai siejasi su toje vietoje vykdoma veikla, galinčia sukelti 
teršalų išmetimą ir taršą. Įrenginiai, patenkantys į direktyvos taikymo sritį, turi būti 
naudojami taip, kaip nustatyta integruotame leidime, kurį išduoda kompetentinga 
institucija, remdamasi tuo, kad taikomi geriausi prieinami gamybos būdai.

Kaip aprašyta 4 punkte, nuotekų srovė, sukeliama įmonės „Puleva Food, S.L“ 

                                               
1 OL L 327, 2000 12 22.
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įrenginiuose, teka per vamzdį, skirtą fizinio ir cheminio valymo skyriui, esančiam nuotekų 
valymo įmonėje „Emasagra S.A.“.

Ispanijos valdžios institucijų išduotame leidime apibūdinama tokia padėtis nenurodant 
jokių techninių reikalavimų ar išmetamųjų teršalų ribinių verčių pagal atitinkamą
geriausių prieinamų gamybos būdų etaloninį dokumentą. Todėl fizinio ir cheminio valymo 
skyrius, kuris gali turėti techninį ryšį su veikla, kuriai taikomas I priedas, neįtrauktas į 
TIPK leidimo sritį.

Tačiau Komisija paprašys Ispanijos valdžios institucijų paaiškinti šį klausimą, siekdama 
įvertinti, ar laikomasi TIPK direktyvos nuostatų ir ar Komisija turi imtis tolesnių veiksmų.

8. Peticijos pateikėjas teigia, kad atsakingos Ispanijos valdžios institucijos pažeidė Poveikio 
aplinkai vertinimo direktyvą 85/337/EEB1 esamų Granados nuotekų valymo įrenginių 
plėtrai neteisingai taikydamos šios direktyvos nuostatas.

Direktyvoje 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB2 ir Direktyva 
2003/35/EB3 (žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo direktyva arba PAV direktyva), 
yra nuostatos dėl tam tikrų privačių ir viešųjų projektų PAV atlikimo. PAV direktyvoje 
skiriami vadinamieji I priedo projektai, kurių PAV visada turi būti atliktas, ir II priedo 
projektai, dėl kurių PAV atlikimo sprendimą priima valstybės narės kiekvienu atveju 
atlikdamos tyrimus ir (arba) remdamosi ribinėmis vertėmis ar kriterijais, nustatytais 
perkeliančiuose nacionalinės teisės aktuose. Kiekvienu pavieniu atveju atlikus tyrimą ar 
nustačius kriterijus, reikia atsižvelgti į direktyvos III priede nustatytus atitinkamus 
atrankos kriterijus. Tai apima projekto charakteristikas, jo vietą ir galimo poveikio 
charakteristikas.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad nauji nuotekų valymo įrenginių, kurių galingumas didesnis 
kaip 150 000 gyventojų ekvivalento, statybos projektai įtraukti į PAV direktyvos I priedo 
13 punktą. Kitiems nuotekų valymo įrenginių projektams taikomas PAV direktyvos 
II priedo 11 punkto c papunktis. Taip pat svarbu pažymėti, kad pagal II priedo 13 punktą, 
kai plečiami esami projektai, įtraukti į I ar II priedą ir kai tai gali turėti didelį neigiamą 
poveikį aplinkai, turi būti atliekama nauja PAV procedūra.

Bet kokiu atveju nacionalinės valdžios institucijos yra atsakingos už kiekvieno esamo 
projekto plėtimo priežiūrą ir turi nustatyti, ar taikytinos PAV direktyvos nuostatos. 
Remiantis peticijos pateikėjo pateiktais dokumentais, regioninės aplinkos apsaugos 
institucijos atsakė peticijos pateikėjui, kad plėtimas numatytas remiantis politinių įvairių 
valdymo institucijų susitarimu. Tačiau šiuo metu projektas neplečiamas. Regioninės 
aplinkos apsaugos institucijos savo atsakyme pabrėžia, kad kai projektas jau bus, šis 

                                               
1  OL L 175, 1985 7 5.

2  OL L 073, 1997 3 14.

3  OL L 156, 2003 6 25.
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atvejis bus vertinamas pagal PAV teisės aktus.

Apibendrinant turima informacija rodo, kad nėra įrodymų, jog šiuo atveju nesilaikoma 
PAV direktyvoje nustatytų reikalavimų.

Kaip minėta ankstesniame susirašinėjime, Direktyvoje 2003/4/EB kalbama apie 
visuomenės galimybes susipažinti su aplinkos apsaugos informacija, kaip apibrėžta 2 
straipsnio 1 dalyje. Remiantis ta direktyva, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
reikalaujama, jog valdžios institucijos pareiškėjo prašymu pateiktų jų turimą arba joms 
skirtą informaciją apie aplinką, nereikalaudamos pareiškėjo nurodyti intereso. Tai visų 
pirma reiškia, kad valdžios institucija turi leisti susipažinti su turima aplinkos apsaugos 
informacija, kurią parengė ar gavo institucija. Kaip nurodo peticijos pateikėjas, 
direktyvoje taip pat nustatyti terminai: kuo greičiau arba, vėliausiai per mėnesį nuo to 
laiko, kai straipsnio 1 dalyje nurodyta valdžios institucija gauna pareiškėjo prašymą arba 
per du mėnesius nuo to laiko, kai valdžios institucija gauna prašymą, jei prašoma daug ar 
sudėtingos informacijos. Tokiais atvejais pareiškėjas turi būti kuo skubiau, bet kokiu 
atveju iki to vieno mėnesio laikotarpio pabaigos, informuojamas apie tokį plėtimą ir jo 
priežastis. Atsisakyti leisti susipažinti su aplinkos apsaugos informacija galima tik dėl tam 
tikrų priežasčių, kurios nustatytos minėtos direktyvos 4 straipsnyje. Tos priežastys 
aiškinamos siaurai, konkrečiu atveju atsižvelgiant į visuomenės pageidavimą gauti tokios 
informacijos. Atsisakyme leisti susipažinti su prašoma informacija ar jos dalimi turi būti 
nurodytos atsisakymo priežastys bei suteikiama informacija apie galimybę peržiūrėti 
priimtą sprendimą. Pagal 5 straipsnį gali būti imami mokesčiai. Tačiau jie neturi viršyti 
protingos sumos. Pareiškėjas, manantis, kad į jo prašymą gauti informaciją nebuvo 
atsižvelgta, jis neteisingai atmestas (visiškai arba iš dalies) arba į jį neišsamiai atsakyta, 
turi galimybę naudotis procedūromis, nustatytomis 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

2009 m. rugpjūčio 28 d. rašte peticijos pateikėjas nurodo, kad negavo jokio atsakymo į 
savo 2009 m. liepos 21 d. prašymą pateikti leidimų, išduotų dviem Granados nuotekų 
valymo įrenginiams, kopijas.

Remiantis tuo peticijos pateikėjas raginamas pasinaudoti svarstymo procedūromis, 
nustatytomis Ispanijos teisėje pagal minėtos direktyvos 6 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Išvados

Dėl 1 punkto (Miesto nuotekų valymo direktyva): Komisija prieš Ispaniją jau pradėjo 
pažeidimo procedūrą.

Dėl 2 ir 3 punktų (alternatyvus techninis Granados nuotekų valymo įrenginių sprendimas): 
Komisija neturi teisinio pagrindo kištis.

Dėl 4 ir 7 punktų (buitinių nuotekų ir pieno perdirbimo įmonės pramoninių nuotekų valymas; 
TIPK direktyvos laikymasis): Komisija paprašys Ispanijos valdžios institucijų paaiškinti šį 
klausimą, siekdama įvertinti, ar laikomasi TIPK direktyvos nuostatų ir ar Komisija turi imtis 
tolesnių veiksmų.

Dėl 6 punkto (Vandens pagrindų direktyva): Komisija dabar nemato jokio pažeidimo, taigi 
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neturi teisinio pagrindo kištis.

Dėl 8 punkto (PAV direktyva): Komisija nenustatė jokių įrodymų, kad nesilaikoma 
direktyvos reikalavimų.“


