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 Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1042/2009 dėl bendrovės „Turun Seudun Vesi Oy“ dirbtinio 
požeminio vandens projekto (Turku regionas, Suomija) žalingo poveikio aplinkai, 
kurią pateikė Suomijos pilietė Anne Bland

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja praneša apie bendrovės „Turun Seudun Vesi Oy“ dirbtinio požeminio 
vandens projekto (Turku regionas, Suomija) žalingą poveikį aplinkai. Peticijos pateikėja 
teigia, kad tvirtinant šį projektą, kuriuo siekiama per parą išfiltruoti daugiau kaip 100 000 
kubinių metrų chemiškai apdoroto Kokemeenjokio upės vandens per Virtaankango ozą
siekiant sukurti dirbtinį požeminį vandenį, skirtą vartoti Turku regione, valdžios institucijos 
neatsižvelgė į alternatyvas, dėl kurių nereikėtų ardyti ypatingos rūšies dirvožemio ir kenkti 
gyvūnams ir augalams toje teritorijoje ir jos tinklui „Natura 2000“ priskirtose apylinkėse. 
Pasak peticijos pateikėjos, buvo galima numatyti mažiau aplinką veikiančių variantų. Peticijos 
pateikėja prašo Europos Parlamentą išnagrinėti šį atvejį ir nustatyti, ar nepažeisti Europos 
aplinkos apsaugos teisės aktai (tarp jų Požeminio vandens direktyva ir Vandens politikos 
pagrindų direktyva).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticija

Pasak peticijos pateikėjos, Suomijos aukščiausiasis administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 
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13 d. sprendimu suteikė leidimą Turku regiono vandens bendrovei per parą išfiltruoti daugiau 
kaip 100 000 kubinių Kokemeenjokio upės vandens geriamajam vandeniui ruošti. Upė esą 
užteršta, tad jos vandenį filtruojant per Virtaankango ozą galima padaryti žalos ir požeminiam 
vandeniui, ir gamtinei aplinkai, taip pat šalia esančiai tinklo „Natura 2000“ teritorijai.

Laiške Komisijos prašoma, pirma, išnagrinėti, ar šiuo atveju nepažeistos 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (VPD)1 ir (arba) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės 
blogėjimo2. Antra, prašoma patikrinti, ar Suomija tinkamai perkėlė šiuos EB teisės aktus į 
Suomijos teisės sistemą.

Komisijos pastabos dėl šios peticijos

Nagrinėjant pirmą klausimą, ar nepažeisti EB teisės aktai, reikėtų turėti omenyje, kad, 
remiantis EB Teisingumo Teismo sprendimu Nr. C-209/04, Komisija prieš Austriją (60–62 
punktai), EB teisės aktai netaikomi tais atvejais, kai autorizacijos procedūra oficialiai pradėta 
anksčiau nei su svarstomu klausimu susijusi valstybė narė įstojo į Europos Sąjungą. Suomija 
tapo ES nare 1993 m. sausio 1 d. Iš Suomijos aukščiausiojo administracinio teismo sprendimo 
matyti, kad vandens projektas oficialiai pradėtas 1993 m. vasario 16 d., kai Turku regiono 
vandens bendrovė pateikė prašymą išduoti leidimą statyti įrenginį dirbtiniam požeminiam 
vandeniui ruošti ir dirbtiniam bei natūraliam požeminiam vandeniui išgauti. Vadinasi, VPD ir 
Požeminio vandens direktyva šiam projektui netaikytinos.

Vis dėlto tai, kad projektas pradėtas anksčiau nei Suomija įstojo į ES, nereiškia, jog, projektą 
įgyvendinant, Suomijai nereikia laikytis iš EB teisės aktų kylančių įsipareigojimų. Pagrindinis 
VPD tikslas – pasiekti, kad iki 2015 m. visi Europos vandens telkiniai būtų geros būklės. Dėl 
to valstybės narės patvirtino upių baseinų valdymo planus, kuriuose nustatytos priemonės 
iškeltam tikslui iki 2015 m. pasiekti. Nuo tada, kai buvo priimta direktyva, iki 2015 m. 
valstybės narės vengia imtis priemonių, galinčių trukdyti siekti direktyvos tikslo, ir 
įgyvendina būtinas priemones, kad neprastėtų vandens būklė (VPD 4 straipsnio1 dalis).

Požeminio vandens direktyvos 2006/118/EB 12 straipsnyje nurodyta, kad direktyva 
perkeliama į nacionalinę teisę iki 2009 m. sausio 16 d. Suomija šią direktyvą perkelti vėlavo, 
todėl Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Apie direktyvai perkelti skirtus 
teisės aktus Komisijai pranešta 2009 m. birželio ir gruodžio mėn. Direktyva jau visiškai 
perkelta į Suomijos teisės sistemą, tad 2010 m. kovo 18 d. Komisija pažeidimo bylą nutraukė. 
VPD atžvilgiu, Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Suomiją dėl 
netinkamo VPD perkėlimo į Suomijos teisę. Byla šiuo metu nagrinėjama, vertinamas 
Suomijos atsakymas į pirmąjį įspėjamąjį raštą.

Vis dėlto perduota informacija nesuteikia galimybės daryti išvadą, kad nagrinėjamu atveju 
pažeistos VPD ir Požeminio vandens direktyvos 2006/118/EB nuostatos. Pavyzdžiui, 
nenurodoma, kurie iš direktyvų kylantys įsipareigojimai nėra vykdomi. Nepateikiama tikslių 
žinių apie projekto poveikį gamtinei aplinkai, todėl teiginiams trūksta pagrįstumo. Taip pat 
                                               
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.
2 OL L 372, 2006 12 27.
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nėra tikslių patikimų duomenų, parodančių, ar upė tikrai užteršta ir kokiomis medžiagomis.

Išvada

Remdamasi turima informacija, Komisija negali nustatyti jokio Direktyvos 2000/60/EB ir 
Direktyvos 2006/118/EB pažeidimo.“


