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Tema: Peticija Nr. 0214/2007 dėl gruntinio vandens taršos nitratais, kurią sukėlė 
kiaulių auginimas atvirame ore, kurią pateikė Ispanijos pilietė Sonia Ortiga 
Europos žaliųjų vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl didžiulės vandeningojo sluoksnio taršos nitratais Segovijoje, 
kurią sukėlė aktyviai vystoma kiaulininkystė, dėl kurios, peticijos pateikėjos teigimu, vanduo 
jau užterštas 48 kaimuose ir gali apimti visą baseiną, ir padaryti nepataisomą žalą aplinkai. 
Peticijos pateikėja teigia, kad pažeistos Nitratų ir Vandens pagrindų direktyvos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. liepos 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.

„Peticija

Šioje peticijoje keliamas požeminio vandens taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, ypač kiaulių 
ūkių, Segovijos provincijoje klausimas. Peticijos pateikėja nurodo tyrimą, kurį 2006 m. atliko 
Kastilijos ir Leono autonominio regiono Aplinkos apsaugos departamentas, kuris pabrėžė, kad 
48 Segovijos provincijos kaimų vandeningasis sluoksnis užterštas nitratais. Labiausiai 
kiaulininkystė paplitusi Los Arenales vandeninguosius sluoksnius apimančioje teritorijoje, ji 
neigiama veikia kelias autonominio regiono provincijas, įskaitant Segoviją, Avila Valladolid, 
Salamanką ir Samorą.
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Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Segovijos provincijoje kiaulininkystė kelia aplinkos problemų 
ir kad pažeidžiamos Nitratų (Direktyva 91/676/EEB)1 ir Vandens pagrindų (WFD, 
2000/60/EB)2 direktyvos.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija, įvertinusi Nitratų direktyvos įgyvendinimą Ispanijoje, nusprendė, kad jos 
įgyvendinimas keletu aspektų yra nepakankamas. Todėl šiuo metu vykdoma pažeidimo 
nagrinėjimo procedūra, pradėta prieš Ispaniją, įskaitant Kastilijos ir Leono autonominį regioną, 
dėl netinkamo vandens stebėjimo, nepakankamo nitratais pažeidžiamų zonų nustatymo ir 
reikalavimų neatitinkančių veiksmų programų.

Kaip nurodo peticijos pateikėja, 1998 m. Kastilijos ir Leono autonominiame regione buvo 
nustatytos penkios nitratais pažeistos zonos.Remdamasi nepriklausomais tyrimais, kurie 
paskutinį kartą atlikti 2006 m.3, Komisija padarė išvadą, kad didelę Los Arenales priklausančio 
vandeningojo sluoksnio požeminio vandens nitratų koncentraciją sukelia plačiai vystoma žemės 
ūkio veikla, dėl to būtina sausinamą teritoriją priskirti prie nitratais pažeidžiamų zonų.
Be kita ko, minėtuose tyrimuose remiamasi pranešimu Informe resumen de los artículos 5 y 6 
de la Directiva Marco del Agua. 
Demarcación hidrográfica del Duero” (CHD 2005), kuriame teigiama, kad teritorijoje 
nustatytas didelis netaškinių šaltinių poveikis ir kad Los Arenales, Salamankos ir Segovijos 
vandeningieji sluoksniai neatitiks Vandens pagrindų direktyvoje keliamų tikslų dėl žemės ūkio 
poveikio.

Komisija visiškai įsipareigoja dėti pastangas, įskaitant pastangas teisinių procedūrų srityje, 
siekdama užtikrinti, kad Ispanijoje būtų įvykdyti Nitratų direktyvoje keliami įsipareigojimai, 
susiję su vandens stebėjimu, pažeidžiamų zonų nustatymu ir priemonių, skirtų nitratų taršai iš 
žemės ūkio mažinti ir jos prevencijai įgyvendinti, kūrimu.

Dėl požeminio vandens kokybės standartų – didžiausias leistinas nitratų kiekis požeminiame 
vandenyje pagal Nitratų direktyvą, taip pat 2006 m. Požeminio vandens direktyvą4 yra 
50 mg/l. Kadangi Vandens pagrindų direktyvoje numatytus vandens kokybės tikslus reikia 
pasiekti iki 2015 m., ankstesniais teisės aktais, kaip antai Nitratų direktyva, nustatytų tikslų ir 
įsipareigojimų direktyva nepakeičia.

Išvados

Komisijos surinktais įrodymais patvirtinamas peticijos pateikėjos teiginys, kad Kastilijos ir 
Leono autonominiam regionui priklausančio Los Arenales vandeningieji sluoksniai užteršti 
nitratais ir kad žemės ūkis greičiausiai yra vienas iš šios taršos šaltinių.

Komisija informavo Ispanijos valdžios institucijas, kad teritorija, patenkanti į Los Arenales 
vandeningąjį sluoksnį, turi būti priskirta prie nitratais pažeidžiamų zonų remiantis Nitratų 
                                               
1 OL L 375, 1991 12 31, p. 1–8.
2 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.
3 Komisijos vardu Alteros konsultantų atliktas tyrimas pagal pagrindų susitarimą 07-
010401/2005/409860.MAR/B1.
4 2006 m. gruodžio mėn. 12 d. Direktyva 2006/118/EB, OL L 372, 2006 12 27.
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direktyva ir atsižvelgiant į prieš Ispaniją vykdomą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 
Atnaujintos mokslinio pobūdžio rekomendacijos, kuriomis patvirtinama būtinybė nustatyti 
šias teritorijas, bus oficialiai perduotos Ispanijos valdžios institucijoms neperžengiant teisinių 
procedūrų ribų.

Komisija toliau informuos Peticijų komitetą apie būsimus pokyčius.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio mėn. 10 d.

„Komisija, įvertinusi Nitratų direktyvos (Direktyva 91/676/EEB)1 įgyvendinimą Ispanijoje, 
nusprendė, kad keletu aspektų įgyvendinimas yra nepakankamas. Dėl šios priežasties šiuo 
metu prieš Ispaniją vykdoma pažeidimo nagrinėjimo procedūra. Vis dėlto, po to, kai Komisija 
paskelbė ankstesnį pranešimą, padėtis Kastilijos ir Leono autonominiame regione pagerėjo.
Iš pradžių 1998 m. Kastilijos ir Leono autonominiame regione buvo nustatytos penkios nitratais 
pažeistos zonos. Tarp nustatytųjų nebuvo tų, kurios turėjo neigiamos įtakos Los Arenales
vandeningajam sluoksniui. Komisijai ėmusis teisinių veiksmų ir užmezgus nuolatinius ryšius 
su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis, pastarosios 2009 m. liepos mėn. 
1 d. Dekretu Nr. 40/2009, paskelbtu Oficialiajame Kastilijos ir Leono leidinyje (BOCYL), 
atnaujino pažeistų zonų žymėjimą. Šiuo aktu nustatytos geros žemės ūkio praktikos normos, 
atitinkančios Nitratų direktyvą. Šios normos taikomos nustatytoms pažeidžiamoms zonoms.
Valdžios institucijos taip pat patvirtino šioms zonoms skirtas veiksmų programas2.
Kaip anksčiau nurodė Komisija, Vandens pagrindų direktyvoje (2000/60/EB)3 nustatytų 
reikalavimų reikia laikytis iki 2015 m., ir minėti pastarieji priskyrimai atliks svarbų vaidmenį 
siekiant jos plataus užmojo tikslų.

Remiantis Komisijos turima informacija patvirtintas peticijos pateikėjos teiginys, kad 
Kastilijos ir Leono autonominiame regione esančio Los Arenales vandeningasis sluoksnis 
užterštas nitratais ir kad kiaulininkystė bei žemės ūkis yra vieni pagrindinių taršos šaltinių. 
Komisija informavo Ispanijos valdžios institucijas, kad teritorija, patenkanti į Los Arenales 
vandeningąjį sluoksnį, turi būti priskirta prie nitratais pažeidžiamų zonų remiantis Nitratų 
direktyva ir atsižvelgiant į prieš Ispaniją vykdomą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Šiandien 
iš esmės būtini žymėjimai jau atlikti, nustatytų pažeidžiamų zonų paviršius regione padidėjo 
nuo apytikriai 40 000 hektarų iki daugiau kaip 200 000 hektarų ir patvirtintos geros 
žemdirbystės praktikos susijusiose zonose veiksmų programos ir normos.“

                                               
1 OL L 375, 1991 12 31, p. 1–8.
2 2009 m. gruodžio mėn. 30 d. Kastilijos ir Leono Vyriausybės įsakymas MAM/2348/2009.
3 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.


