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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1617/2009 dėl projekto, skirto gilinti klinčių karjerą „Des 
Chaumes de la Bergerie“ (Kurona, Šaranta) poveikio dviem požeminio 
vandens šaltiniams, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Ivan Martin asociacijų 
ADEVAC ir Stop Nuisances vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl bendrovės Lafarge Ciment projekto – ši bendrovė paprašė 
leidimo gilinti klinčių karjerą „Des Chaumes de la Bergerie“ (Kurona, Šaranta), nors 
dabartinis karjero grunto lygis jau labai arti abiejų, už trijų ir atitinkamai dvidešimties metrų 
po dabartiniu karjero dugnu esančių požeminio vandens šaltinių, iš kurių gaunamas 
geriamasis vanduo. Peticijoje aiškinama, kad požeminio vandens šaltiniai išdžius, ir tai turės 
rimtų padarinių vietos vandens ištekliams. Peticijos pateikėjas priešinasi projektui, kuris, jo 
nuomone, žalingas aplinkai, ir prašo, kad jis būtų atmestas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

„Direktyva 2000/60/EB1, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 
(Vandens pagrindų direktyva), ir Direktyva 2006/118/EB2 dėl požeminio vandens apsaugos 
nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (Požeminio vandens direktyva) užtikrinama Europos 

                                               
1 OL L 327, 2000 12 22.
2 OL L 372, 2006 12 27.
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požeminio vandens apsauga. 

Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje reikalaujama, kad 
valstybės narės įgyvendintų būtinas priemones ir neleistų požeminio vandens telkinių būklei 
blogėti. 

Pagal Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį valstybės narės 
privalo apsaugoti, gerinti ir atnaujinti visus požeminio vandens telkinius, kad gera požeminio 
vandens būklė būtų pasiekta ne vėliau kaip 2015 m. Gera požeminio vandens būklė, susijusi 
su gera kiekybine ir chemine būkle, apibrėžta Vandens pagrindų direktyvos V priedo 2.1.2 ir 
2.3.2 skirsniuose. 

Požeminio vandens cheminės būklės klausimu tiksliai ir patikimai nenurodoma, kodėl 
peticijos pateikėjas mano, kad vandens šaltiniai užteršti ir kokiomis medžiagomis. 
Nepateikiama įrodymų, kad būtų daroma žala susijusiems paviršiniams vandenims ar 
sausumos ekosistemoms arba kad jų kokybė neatitiktų Vandens pagrindų direktyvos V priedo 
2.1.2 skirsnyje nustatytų normų.

Remiantis Vandens pagrindų direktyvos V priedo 2.3.2 skirsniu, požeminio vandens telkinių 
kiekybinė būklė gera laikoma tada, kai požeminio vandens lygio pokyčiai nekliudo siekti su 
susijusiais paviršiniais vandens telkiniais susijusių aplinkosaugos tikslų, kai dėl tokių pokyčių 
patys telkiniai smarkiau neišsenka, kai nedaroma žala sausumos ekosistemoms. Vandens 
tėkmės krypties pokyčiai gali atsirasti laikinai arba nuolatos tik nedideliame plote, bet dėl to į 
požeminio vandens telkinį neturi patekti nei sūrus vanduo, nei kas kita. Peticijos pateikėjo 
pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog šių nuostatų 
nesilaikoma. Susidaro įspūdis, kad dėl rengiamo projekto dabar viešai konsultuojamasi, tačiau 
neaišku, ar Prancūzijos valdžios institucijos priėmė kokį nors sprendimą dėl jo įgyvendinimo. 

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


