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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1686/2009 dėl numatomos Ervo upės baseino plėtros ir Vandens 
politikos pagrindų direktyvos, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Xavier 
Geoffroy d'Assy, Ervo, Treulon ir Vaige upių slėnių apsaugos ir žemėtvarkos 
asociacijos vardu, su 1 200 parašų.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kritiškai vertina vietos valdžios institucijų paskelbtą Ervo baseino plėtros 
projektą, baimindamasis, kad jis bus labai žalingas aplinkai, įskaitant vandens aplinką.  Jis 
abejoja poveikio aplinkai tyrimo išvadomis ir visų pirma duomenų, kuriais jis buvo 
grindžiamas, tikslumu. Jis mano, kad projektas nepagrįstai buvo pateiktas kaip būtinas 
vykdant įsipareigojimus pagal Vandens politikos pagrindų direktyvą (Direktyva 2000/60/EB), 
ir kad į jį įtrauktas tam tikrų užtvankų nugriovimas turės sunkių padarinių vietos biologinei 
įvairovei. Leidimo įgyvendinti projektą dokumentuose jis pažymėjo tam tikras pastabas ir 
siekia, kad Europos Parlamentas imtųsi veiksmų, siekiant užtikrinti, kad su vietos gyventojais 
būtų konsultuojamasi ir jie būtų įtraukti į sprendimo priėmimo procesą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Vandens politikos pagrindų direktyvoje valstybių narių reikalaujama iki 2015 m. užtikrinti 
gerą visų vandens telkinių būklę. Tai apima gerą ekologinę ir gerą cheminę būklę. Direktyvos 
V priede nurodyti kokybės elementai ekologinei būklei klasifikuoti. Jiems priskiriami 
biologiniai elementai, taip pat biologinius elementus papildantys elementai, pvz., upės 
nepertraukiamumas.
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Jei vandens telkinys labai pakeistas dėl tam tikros tvarios žmogaus veiklos, valstybės narės 
vandens telkinį gali paskelbti labai pakeistu, kaip nurodyta direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje.
Kad būtų leista tęsti tvarią žmogaus veiklą, vietoj geros ekologinės būklės reiktų pasiekti gerą 
ekologinį potencialą. Daugeliu atveju vis tiek reikia imtis atkūrimo priemonių tam, kad būtų 
pasiektas geras ekologinis potencialas. Kai vandens telkinys paskelbiamas labai pakeistu, 
turėtų būti pateikiamas pagrindimas, kodėl pageidaujamų pakeitimo tikslų negalima pasiekti 
daug pranašesnėmis aplinkos apsaugos priemonėmis. Būtent valstybė narė turi paskelbti 
vandens telkinį labai pakeistu, vandens telkiniams nustatyti konkretų tikslą ir parengti bei 
įgyvendinti reikiamas priemones tikslui pasiekti.

Kai vandens telkinyje vyksta tam tikri pakeitimai, reikia įvertinti, ar dėl šių pakeitimų 
nepablogės vandens būklė. Šiuo atveju taikomos direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje išdėstytos 
griežtos sąlygos.

Vandens politikos pagrindų direktyvos 14 straipsnyje reikalaujama konsultuotis su visuomene 
dėl upės baseino valdymo planų projektų. 

Peticijoje nenurodyta, kurie direktyvų reikalavimai galėjo būti pažeisti. Be to, nenurodyta, kad 
dėl šio projekto pablogėtų vandens būklė. Prancūzijoje upės baseino valdymo planų projektai 
nustatytu laiku buvo pateikti visuomenei ir perduoti Komisijai. Komisija nuodugniai įvertins 
visus upės baseino valdymo planus ir 2012 m. paskelbs savo nustatytus faktus.

Išvados

Remdamasi pateikta informacija, Komisija negali nustatyti jokių Vandens politikos pagrindų 
direktyvos pažeidimų.“ 


