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Tema: Peticija Nr. 0261/2005 dėl pavojaus aplinkai ir sveikatai, kurį sukėlė 
kasybos nutraukimas Lotaringijoje, kurią pateikė Prancūzijos pilietė 
Colette Goeuriot Lotaringijos kasybos bendruomenių vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja susirūpinusi dėl hidrogeologinio pavojaus, kurį kelia apleistos geležies 
rūdos kasyklos Lotaringijoje, visų pirma dėl to, kad nuolat neišsiurbiant vandens gali patvinti 
geležies rūdos šachtos, virš kurių įsikūrę 130 bendruomenių ir dėl kurių jau atsirado žemės 
įgriuvų, namams daroma žala. Be to, yrant rūdai ir kitoms šachtose naudojamoms 
kenksmingoms medžiagoms didėja požeminio vandens tarša, gali būti teršiami į rytus link 
Mozelio nutekantys vandenys. Todėl peticijos pateikėja prašo Europos Parlamentą įtikinti 
Prancūzijos valdžios institucijas atnaujinti sisteminį požeminio vandens išsiurbimą 
geležingame Lotaringijos baseine. Pateikdama prašymą peticijos pateikėja mini vandens 
kokybei skirtą Pagrindų direktyvą 2000/60/EB ir 2015 m., iki kurių turi būti pašalinta 
požeminio vandens tarša, bei valstybėms narėms tenkančius įsipareigojimus šioje srityje. Ji 
taip pat mini atsargumo principą, kuris yra Bendrijos (174 straipsnis) ir Prancūzijos (1995 m. 
vasario 2 d. įstatymas) teisės aktų pagrindas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. rugsėjo 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2005 m. lapkričio 30 d.

„Padėties aprašymo santrauka 

Peticijos pateikėja susirūpinusi dėl hidrogeologinio pavojaus, kurį kelia apleistos geležies 
rūdos kasyklos Lotaringijoje, visų pirma dėl to, kad nuolat neišsiurbiant vandens gali patvinti 
geležies rūdos šachtos, virš kurių įsikūrę 130 bendruomenių ir dėl kurių jau atsirado žemės 
įgriuvų, namams daroma žala. Be to, yrant rūdai ir kitoms šachtose naudojamoms 
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kenksmingoms medžiagoms didėja požeminio vandens tarša, gali būti teršiami į rytus link 
Mozelio nutekantys vandenys. 

Peticijos pateikėja prašo Europos institucijas įtikinti Prancūzijos valdžios institucijas 
atnaujinti sisteminį požeminio vandens išsiurbimą geležingame Lotaringijos baseine. Peticijos 
pateikėja mini Vandens pagrindų direktyvą 2000/60/EB ir joje nurodytus 2015 m., iki kurių 
turi būti įgyvendinti nustatyti su aplinka susiję tikslai. Taip pat minimas atsargumo principas 
(Sutarties 174 straipsnis) ir Prancūzijos teisės aktas (1995 m. vasario 2 d. įstatymas).
Padėties paaiškinimas ir Komisijos veiksmai 
Vandens pagrindų direktyvoje valstybėms narėms nustatytas reikalavimas įgyvendinti būtinas 
priemones, skirtas neleisti teršalams patekti į požeminius vandenis arba juos apriboti ir 
neleisti požeminio vandens telkinių būklei prastėti. Šioje srityje valstybės narės turi apsaugoti, 
gerinti ir atnaujinti visus požeminio vandens telkinius, užtikrinti požeminio vandens ėmimo ir 
jo pasipildymo pusiausvyrą ir stengtis, kad gera požeminio vandens būklė (cheminė ir 
kiekybinė) būtų pasiekta iki 2015 m. Todėl iki 2015 m. visi požeminiai vandenys turės būti 
geros būklės. Tačiau, esant tam tikroms 4 straipsnio 4–8 dalyse nurodytoms sąlygoms šiems 
reikalavimams taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos.

Įgyvendindamos Vandens pagrindų direktyvą valstybės narės atliko 5 straipsnyje nustatytą 
žmogaus veiklos įtakos ir poveikio paviršinio ir požeminio vandens būklei analizę, kurios 
rezultatus pateikė Europos Komisijai. Remdamosi tokiu būdu nustatytomis problemomis 
valstybės narės kiekvienam upės baseino rajonui turės parengti stebėjimo programas ir iki 
2006 m. pabaigos pasirengti jų įgyvendinimui. Remiantis 14 straipsnio 1 dalies b punktu iki 
2007 m. pabaigos parengiama tarpinė reikšmingesnių kiekviename upės baseine nustatytų 
vandens valdymo problemų apžvalga ir parengiamas upės baseino valdymo plano projektas, 
dėl kurio viešos konsultacijos vyks iki 2008 m. pabaigos prieš jį paskelbiant 2009 m. 
pabaigoje.

Akivaizdu, kad sričių, kuriose tradiciškai vyko ilgalaikė kasyba, vandens būklei įtaką daro 
ilgalaikis poveikis požeminio vandens kokybei ir kiekiui. Nėra abejonių, kad taip atsitiko 
Lotaringijos regione bei kitose Europos srityse, pvz., Anglijos ar Velso kasybos regionuose 
arba Vokietijos Rūro srityje. Todėl valstybės narės privalės tinkamai apsvarstyti požeminio 
vandens taršos pavojų, kuris susijęs su apleistomis geležies rūdos kasyklomis Lotaringijoje, 
atsižvelgdamos į Vandens pagrindų direktyvoje nustatytus reikalavimus. Visų pirma tokį 
pavojų reikėtų nurodyti remiantis 5 straipsniu parengtoje įtakos ir poveikio ataskaitoje. Tada 
stebėjimo duomenys turėtų padėti aiškiau įvertinti požeminio vandens telkinius, kurie 
apibūdinti kaip patiriantys pavojų, ir atlikti pirmą būklės vertinimą iki 2007 m. Upės baseino 
valdymo plano projekte (dėl kurio iki 2008 m. pabaigos vyks viešos konsultacijos), be 
abejonės, turėtų būti atsižvelgiama į peticijos pateikėjos iškeltą problemą ir turėtų būti 
pasiūlytos atitinkamos padarytos žalos šalinimo priemonės, kurios remiantis Vandens 
pagrindų direktyvos 11 straipsnyje nurodyta priemonių programa turėtų būti parengtos taikyti 
iki 2012 m. pabaigos. Tačiau reikėtų pažymėti, kad daugeliu atvejų pašalinti požeminiam 
vandeniui padarytą žalą bus techniškai sunku arba neproporcingai brangu, tad tai galėtų 
pateisinti valstybių narių sprendimą laikytis atitinkamų sąlygų ir pasinaudoti Vandens 
pagrindų direktyvos 4 straipsnio 5 dalyje nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

Be to, kalbant apie likusias kasybos atliekas, į būsimą direktyvą dėl kasybos pramonės atliekų 
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tvarkymo reikėtų įtraukti reikalavimą valstybėms narėms parengti didelį žalingą poveikį 
aplinkai keliančių uždarytų arba apleistų kasybos atliekų įrenginių aprašus. Siūlomoje 
direktyvoje taip pat atsižvelgiama į tokių atliekų įrenginių atstatymo metodikų kūrimą. Tačiau 
reikia paminėti, kad šios direktyvos Europos Parlamentas ir Taryba dar nepriėmė.

Todėl šiame etape Europos Komisija vadovaudamasi Vandens pagrindų direktyva neturi 
galimybės nustatyti priemones, kurias turėtų taikyti Prancūzijos valdžios institucijos. Teisinių 
veiksmų bus galima imtis tik tuo atveju, jei bus pastebėtas pažeidimas neįvykdžius vieno ar 
kelių minėtų reikalavimų, susijusių su Vandens pagrindų direktyvoje nustatytais terminais.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. rugpjūčio 30 d.

„Kaip buvo nurodyta 2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos rašte, vandens kokybei taikoma 
Vandens pagrindų direktyva, kuria siekiama iki 2015 m. užtikrinti gerą požeminio ir 
paviršinio vandens būklę. Vandens pagrindų direktyva įgyvendinama etapais, kurių pirmasis
skirtas žmogaus poveikio Europos vandeniui analizėms (5 straipsnis) remiantis turimais 
duomenimis. Analizėse reikės apibūdinti tuos vandens telkinius, kurių kokybės iki 2015 m. 
gali nepavykti užtikrinti. Prancūzija šią užduotį atliko ir pateikė Reino, Mozelio ir Saro upių 
baseinui skirtą ataskaitą pagal 5 straipsnį. Iš Prancūzijos valdžios institucijų pateiktos 
ataskaitos matyti, kad pavojus kyla 9 iš 15 požeminio vandens telkinių ir 209 iš 469 paviršinio 
vandens telkinių. Be to, kad jie patiria hidrogeologinį poveikį, kyla ir su tarša azotu, fosforu, 
pesticidais ir organinėmis medžiagomis susijusių problemų.

Ataskaitą Prancūzijos valdžios institucijos skelbia internete ir suteikia galimybę su ja 
susipažinti visuomenei. Nuo šios ataskaitos priklausys kiti veiksmai rengiant upės baseino 
valdymo planus, kuriuos patekti reikalaujama Vandens pagrindų direktyvos 13 straipsnyje ir 
kuriuos valstybės narės po viešų konsultacijų turi parengti iki 2008 m. pabaigos. Planai bus 
parengti vykdyti iki 2009 m. pabaigos.
Visi skundai dėl vandens taršos, kurią kelia apleistos geležies kasyklos, turėtų būti pateikiami 
Prancūzijos valdžios institucijoms vykstant konsultavimo procedūrai dėl Reino, Mozelio ir 
Saro upių baseinui skirtų upės baseino valdymo planų. 

Remdamasi turima informacija Europos Komisija negali nustatyti, kad Prancūzijos valdžios 
institucijos pažeidė Vandens pagrindų direktyvos nuostatas.
Kalbant apie kitą peticijos pateikėjai nerimą keliantį dalyką, patvinus apleistoms kasybos 
šachtoms atsiradusioms žemės įgriuvoms dabartiniai ES teisės aktai nėra taikomi, tad ši sritis 
priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Kaip nurodyta ankstesniuose Komisijos raštuose, vandens kokybę reglamentuoja Vandens 
pagrindų direktyva 2000/60/EB1. Tikslas – iki 2015 m. užtikrinti paviršinių ir požeminių 
vandenų gerą būklę. 

Vandens pagrindų direktyva įgyvendinama etapais. Pagrindinės priemonės siekiant 
įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvoje nustatytus tikslus – upės baseino valdymo planai ir 
priemonių programos, kurie po viešos konsultacijos turėjo būti patvirtinti vėliausiai iki 
                                               
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.
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2009 m. gruodžio 22 d. 
Prancūzija patvirtino Reino ir Maso upių baseino sričiai skirtą upės baseino valdymo planą ir 
priemonių programą 2009 m. lapkričio 27 d. prefekto S. G. A. R. sprendimu Nr. 2009-523 
(paskelbta http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).

Remdamasi turima informacija šiuo atveju Europos Komisija negali nustatyti, kad Prancūzijos 
valdžios institucijos pažeidė Vandens pagrindų direktyvos nuostatas.“


