
CM\838949LT.doc PE313.911/REV VI

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

10.11.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0437/2001 dėl Mursijos regiono Seguros upės užteršimo, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis José Antonio Muñoz Grau „Asociación Comisión 
Pro-Río“ vardu

Peticija Nr. 1026/2002 dėl nuolatinio ir nepaliaujamo Seguros upės ir su ja 
sujungto drėkinimo kanalų tinklo teršimo, kurią pateikė Ispanijos pilietis 
Pedro Marset Campos

1. Peticijos Nr. 0437/2001 santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Peticijų komiteto nusiųsti delegaciją ištirti Seguros žemupio 
Orihuelos vietovės gyventojų sveikatai gresiantį pavojų. Jis tvirtina, kad ši upė, į kurią 
išleidžiamos iš esmės nevalytos nuotekos, yra viena labiausiai užterštų Europoje ir kad taip 
pažeidžiami Europos aplinkos apsaugos teisės aktai.

Peticijos Nr. 1026/2002 santrauka

Peticijos pateikėjas, EP narys, išreiškia susirūpinimą dėl didelių visuomenės sveikatos, 
gyvenimo kokybės, aplinkos apsaugos ir kitų problemų, kylančių dėl Seguros upės ir su ja 
sujungto vandentakių tinklo užteršimo. Atlikus tyrimus Lorkos vandens valymo įrenginyje 
aptikta žmonių sveikatai pavojingų cheminių medžiagų kadmio ir chromo pėdsakų. Be to, 
užterštu vandeniu drėkinama dirbama žemė, kurioje auginamos žmonėms vartoti skirtos 
kultūros.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0437/2001 paskelbta priimtina 2001 m. rugsėjo 24 d.
Peticija Nr. 1026/2002 paskelbta priimtina 2003 m. gegužės 5 d.
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Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2002 m. sausio 25 d.

„Peticijos pateikėjas išreiškia susirūpinimą dėl per Ispanijos Mursijos ir Alikantės regionus 
tekančios Seguros upės būklės blogėjimo ir užteršimo ir tvirtina, kad pažeidžiami Bendrijos 
aplinkos apsaugos teisės aktai.

Pirmiausia reikia pažymėti, kad Seguros upės tėkmė nėra tolygi, todėl silpnėja paviršinio ir 
požeminio vandens apytaka ir pamažu sūrėja dirvožemis.

Dirvožemio būklę sunkina ir vietos ūkininkavimo veikla, dėl kurios dirvoje susidaro didelė 
nitratų koncentracija. Todėl reikėtų atsižvelgti į 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 
91/676/EEB1 dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių.

Atsižvelgdama į Direktyvą 91/676/EEB Komisija pradėjo dvi pažeidimo tyrimo procedūras 
prieš Ispaniją pagal EB sutarties 266 straipsnį ir užregistravo skundą Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismui.

Pirmiausia reikia pažymėti, kad Teisingumo Teismas 1998 m. spalio 1 d. sprendime, 
priimtame byloje C-97/71 prieš Ispaniją, nusprendė, kad Ispanija, nenustačiusi zonų, kurias 
reikėtų laikyti jautriomis taršai, ir nepriėmusi geros žemės ūkio praktikos kodeksų, neįvykdė 
savo įsipareigojimų pagal Direktyvos 91/676/EEB 3 ir 4 straipsnius. Teismui priėmus šį 
sprendimą Ispanija suteikė informacijos apie jautrių taršai zonų nustatymą visoje šalies 
teritorijoje ir geros žemės ūkio praktikos kodeksus.

Antra, reikia pažymėti, kad 2000 m. balandžio 13 d. Sprendime C-274/98 Teisingumo 
Teismas nustatė, kad Ispanija neparengė veiksmų programų, kurias buvo įsipareigojusi 
parengti pagal Tarybos direktyvos 91/676/EEB 5 straipsnį. Komisija šiuo metu stebi, kaip 
Ispanijos valdžios institucijos vykdo šio Teismo sprendimo reikalavimus.

Taip pat reikia pažymėti, kad Mursijos autonominė bendruomenė priėmė geros žemės ūkio 
praktikos kodeksą, kuris patvirtintas 1998 m. kovo 31 d. įsakymu ir 1998 m. balandžio 15 d. 
paskelbtas oficialiajame valstybės leidinyje.

Valdžios institucijos, patvirtinusios, kad požeminiai vandeningieji sluoksniai, ypač plioceno ir 
kvartero periodų, yra užteršti nitratais, ir pripažindamos, kad tam didelę įtaką daro pasėlių 
drėkinimas, 2001 m. pabaigoje paskelbė atitinkamą vietovę jautria taršai zona. Šiuo metu 
aiškiai rengiama veiksmų programa.

Komisija tikisi, kad minėtomis priemonėmis problema bus geriau išspręsta ne tik peticijoje 
nurodytoje vietovėje, bet ir visoje Ispanijoje. Komisija taip pat visomis išgalėmis stengsis 
užtikrinti, kad Ispanijos valdžios institucijos nustatytų visas jautrias taršai zonas visose 
provincijose, kuriose gresia pavojus, kad gėlas arba jūros vanduo dėl žemės ūkio veiklos bus 
užterštas azotu, ir skubiai priimtų veiksmų programas.
                                               
1 OL L 375, 1991 12 31, p. 1.



CM\838949LT.doc 3/14 PE313.911/REV VI

LT

Be to, Komisija žino apie problemas, su kuriomis susiduriama Ispanijoje įgyvendinant 
1976 m. gegužės 4 d. Tarybos direktyvą 76/464/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis 
išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos1. Komisijai pradėjus pažeidimo tyrimo 
procedūrą prieš Ispaniją pagal EB sutarties 226 straipsnį Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismas nusprendė2, kad Ispanija nepriėmė programų dėl vandenų taršos Tarybos 
direktyvos 76/464/EEB priedo II sąrašo medžiagomis mažinimo, kaip nustatyta tos direktyvos 
7 straipsnyje. Tuo remdamasis Teismas priėmė ir kitoms valstybėms narėms nepalankių 
sprendimų.

Ispanijos valdžios institucijos šiai problemai spręsti ėmėsi įvairių priemonių, įskaitant vidaus 
vandens baseinams skirtus planus. Be to, Įstatymo Nr. 29/1985 dėl vandens išteklių esminės 
nuostatos pakeistos Įstatymu Nr. 46/1999. Ispanijos valdžios institucijos taip pat pranešė apie 
birželio 2 d. priimtą Karališkąjį dekretą Nr. 995/2000, kuriame nustatyti tam tikrų pavojingų 
cheminių medžiagų naudojimo kokybės reikalavimai (isp. por el que se fijan objetivos de 
calidad para determinadas sustancias contaminantes).

Pagal priimtas nuostatas ir priemones Ispanija padarė pažangą vykdydama savo 
įsipareigojimus, nustatytus Direktyvoje 76/464/EEB, ypač jos 7 straipsnyje. Tačiau Komisija 
mano, kad Teisingumo Teismo sprendimo reikalavimai dar nėra visiškai įvykdyti. Todėl 
Ispanijai buvo nusiųstas oficialus pranešimas pagal EB sutarties 228 straipsnį.

Gautą Ispanijos valdžios institucijų atsakymą šiuo metu nagrinėja Komisija. Ispanijos 
valdžios institucijos atsiuntė Aplinkos ministerijos ataskaitos dėl programų, kuriomis 
mažinama tarša Direktyvos 76/464/EEB II priedo sąraše pateiktomis cheminėmis 
medžiagomis pagal tos direktyvos 7 straipsnį, kopiją ir suteikė informacijos apie padėtį 
įvairiose autonominėse bendruomenėse.

Įgyvendinant minėtas priemones bus pagerinta ir Seguros upės būklė. Šiuo konkrečiu 
klausimu Ispanijos valdžios institucijos Komisijai pranešė apie rengiamą Seguros upės 
baseino aplinkos būklės atkūrimo planą. Šiame Aplinkos ministerijos ir Mursijos bei 
Valensijos autonominių bendruomenių rengiamame ir šiuo metu įgyvendinamame plane 
numatyta pastatyti vandens valymo įrenginį, sudaryti valdžios institucijų susitarimus su 
susijusių pramonės šakų dalyviais, vykdyti valdžios institucijų stebėseną ir skirti dideles 
investicijas.

Taip pat reikia pažymėti, kad Seguros upės išvalymas yra vienas iš prioritetų pagal Mursijos 
bendros veiklos programos, kuri įtraukta į 2000–2006 m. laikotarpio Bendrijos paramos 
sistemą Ispanijos 1 tikslo regionams, 3 veiklos kryptį („Aplinka“). Iš Bendrijos struktūrinių 
fondų atitinkamoms priemonėms skirta 428,5 mln. EUR suma. Galiausiai projektai, pagal 
kuriuos valomas ir gryninamas upės baseino vanduo, gali būti bendrai finansuojami 
Sanglaudos fondo lėšomis.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2002 m. rugsėjo 17 d.

                                               
1 OL L 129, 1976 5 18.
2 1998 m. lapkričio 25 d. Sprendimas C-214/96.
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„Ankstesniame atsakyme Komisija suteikė informacijos apie svarbiausias priemones, kurių 
imtasi prieš Ispaniją siekiant užtikrinti, kad joje būtų laikomasi šiuo atveju taikytinų Bendrijos 
vandens direktyvų nuostatų.

Šių bendrų procedūrų imtasi prieš Ispaniją apskritai, tačiau priemonėmis, kuriomis Ispanijos 
valdžios institucijos siekia įgyvendinti 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 91/676/EEB1

dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, 1976 m. gegužės 4 d. 
Tarybos direktyvą 76/464/EEB2 dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų 
medžiagų sukeltos taršos ir Tarybos direktyvą 91/271/EEB3 dėl miesto nuotėkų valymo, bus 
sprendžiama ir Seguros upės užteršimo problema, dėl kurios pateikta ši peticija.

Šiuo konkrečiu klausimu Ispanijos valdžios institucijos nusiuntė Komisijai Seguros upės 
baseino aplinkos būklės atkūrimo planą. Šiame Aplinkos ministerijos ir Mursijos bei 
Valensijos autonominių bendruomenių parengtame plane numatyta pastatyti vandens valymo 
įrenginius, sudaryti valdžios institucijų susitarimus su susijusių pramonės šakų dalyviais, 
vykdyti valdžios institucijų stebėseną, taikyti sankcijas ir skirti dideles investicijas.

Šis planas šiuo metu įgyvendinamas įvairiose nurodytose teritorijose. Siekiant pagerinti 
Seguros upės baseino, ypač vidurupio ir žemupio (isp. Vega Media y Baja), valymą, 2002 m. 
pradžioje pradėti eksploatuoti šeši nauji vandens valymo įrenginiai.

Dėl Seguros upės valymo planų Komisija pažymi, kad pagal subsidiarumo principą ir 1999 m. 
birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl 
struktūrinių fondų, valstybės narės atsako už projektų atranką ir įgyvendinimą.

Todėl Komisija 2002 m. liepos 10 d. rašte Ispanijos valdžios institucijų paprašė pateikti 
struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų sąrašą ir išsamią informaciją apie su šiuo 
klausimu susijusius Sanglaudos fondo projektus.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2003 m. vasario 27 d.

„Ankstesniuose pranešimuose Komisija suteikė informacijos apie svarbiausias priemones, 
kurių pagal EB sutarties 226 straipsnį imtasi prieš Ispaniją siekiant užtikrinti, kad joje būtų 
laikomasi šiuo atveju taikytinų Bendrijos vandens direktyvų nuostatų. Šiomis bendromis 
priemonėmis bus sprendžiama ir Seguros upės užteršimo problema, dėl kurios pateikta ši 
peticija.

Šiuo konkrečiu klausimu taip pat minėta, kad Ispanijos valdžios institucijos nusiuntė 
Komisijai Seguros upės baseino aplinkos būklės atkūrimo planą. Šiame Aplinkos ministerijos 
ir Mursijos bei Valensijos autonominių bendruomenių parengtame plane numatyta pastatyti 
vandens valymo įrenginius, sudaryti valdžios institucijų susitarimus su susijusių pramonės 
šakų dalyviais, vykdyti valdžios institucijų stebėseną, taikyti sankcijas ir skirti dideles 
investicijas. Šis planas šiuo metu įgyvendinamas įvairiose nurodytose teritorijose.

                                               
1 OL L 375, 1991 12 31, p. 1.
2 OL L 129, 1976 5 18.
3 OL L 135, 1991 5 30, p. 40.
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Be to, Komisija šiuo metu nagrinėja neseniai gautą skundą (įregistruotą numeriu 2002/4808) 
dėl Mursijos autonominės bendruomenės Gvadalentino (isp. Guadalentín) upės, Seguros
intako, užteršimo.

Toje vietovėje planuojamos didelės investicijos. Įgyvendinus šias priemones Seguros upės 
baseinas bus geriau išvalytas.

Pridedama informacija apie minėtas investicijas, bendrai finansuojamas Bendrijos iš 
Sanglaudos fondo arba Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2004 m. liepos 6 d.

„Seguros upės baseino aplinkos būklės atkūrimo planas toliau įgyvendinamas.

Nagrinėdama skundą Nr. 2002/4808 dėl Seguros intako Gvadalentino upės užteršimo 
Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų suteikti informacijos, kaip šiuo konkrečiu 
atveju įgyvendinamos direktyvos 91/271/EEB ir 76/464/EEB. Ispanijos valdžios institucijos 
atsiuntė labai išsamios techninio pobūdžio informacijos apie padarytą pažangą. Komisija šiuo 
metu nagrinėja gautąjį atsakymą.

Toje vietovėje planuojamos didelės Bendrijos lėšomis bendrai finansuojamos investicijos. Be 
abejonės, įgyvendinus šias priemones bus lengviau išvalyti užterštą Seguros upės baseiną.

Seguros upės baseino išvalymas yra vienas iš prioritetų pagal Mursijos bendros veiklos 
programos, kuri įtraukta į 2000–2006 m. laikotarpio Bendrijos paramos sistemą Ispanijos 
1 tikslo regionams, 3 dalį („Aplinka“).

Šios upės baseino vandens valymo ir gryninimo projektai taip pat yra tinkami bendrai 
finansuoti iš Sanglaudos fondo. 

1999–2003 m. laikotarpiu Seguros upei išvalyti skirta daugiau kaip 178 mln. EUR. Iš šios 
sumos apie 146 mln. EUR sudarė Bendrijos pagalbos lėšos.

Siekiant atnaujinti pateiktus (2003 m. lapkričio mėn.) duomenis pridedama baigtų projektų 
lentelė.“
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Priedas

Infrastruktūros statyba pagal visiško Seguros upės išvalymo planą

I. Sanglaudos fondas

Projekto pavadinimas Bendros išlaidos Bendrijos pagalba

A) 1999–2001 m. 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Seguros upės (Vega Alta) vandens
valymas ir gryninimas 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Mursijos-Estės nuotekų valymo įrenginys 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Mursijos regiono vandens valymo
infrastruktūros tobulinimas – II etapas 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Seguros baseino vandens valymo ir 
gryninimo darbai 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Seguros baseino vandens valymo ir 
gryninimo darbai – 2001 m. 36 386 314 € 29 109 050 €

B) Komisijos
atliekamas tyrimas 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Seguros upės valymas Mursijos regione 12 000 0000 € 9 600 000 €

Bendra Sanglaudos fondo parama (1999–2002) 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

Projekto pavadinimas Bendros išlaidos Bendrijos pagalba

Bendra ERPF parama (2000–2001) 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Pliego nuotekų valymo įrenginys 1 240 763 € 930 572 €

8. Ciezos nuotekų valymo įrenginys 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Santomeros nuotekų valymo įrenginys 1 067 879 € 800 909 €

10. Papildomi darbai
Alkantarilijos nuotekų valymo įrenginyje 590 865 € 443 149 €

11. Papildomi darbai
Blankos nuotekų valymo įrenginyje 313 529 € 235 147 €

12. Papildomi darbai
Cehegino nuotekų valymo įrenginyje 189 486 € 142 115 €

13. Papildomi darbai
San Felikso kolektoriuje (Mursija) 257 821 € 193 366 €

Bendra suma pagal visiško Seguros upės išvalymo planą
1999–2002 m. (iš Sanglaudos fondo)
ir 2000–2001 m. (iš ERPF) 148 926 528 € 120 026 791 €
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Infrastruktūros statyba pagal visiško Seguros upės išvalymo planą

Projekto pavadinimas Bendros išlaidos Bendrijos pagalba

I. Sanglaudos fondas (1999–2003)

Seguros upės (Vega Alta) vandens valymas ir gryninimas 9 663 755 € 7 636 755 €

Mursijos-Estės nuotekų valymo įrenginys 28 099 029 € 23 884 175 €

Mursijos regiono vandens valymo infrastruktūros tobulinimas – II ir III etapai 22 026 612 € 17 621 289 €

Seguros baseino vandens valymo ir gryninimo darbai 35 812 000 € 28 649 600 €

Seguros baseino vandens valymo ir gryninimo darbai – 2001 m. 36 386 314 € 29 109 050 €

Seguros upės valymas Mursijos regione 12 000 000 € 9 600 000 €

Bendra Sanglaudos fondo parama (1999–2003) 143 987 710 € 116 500 869 €

II. Europos regioninės plėtros fondas (ERDF) (Mursijos veiklos programa, 1 tikslas, 2000–2006 m.)

Bendra ERPF parama 2000–2002 m. 23 813 692 € 20 982 308 €

Pastaba. Iki 2002 m. gruodžio 31 d. panaudota suma pagal 3.3 priemonę (Nuotekų valymas ir vandens gryninimas) keliems smulkiems 
projektams, papildomiems valymo darbams ir (arba) nuotekų valymo įrenginiams.

III. Prie šių plane numatytų projektų reikėtų pridėti darbus Lorkos nuotekų valymo įrenginyje, kurie baigti 2001 m. 10 349 735 € 8 279 788 €

Pastaba. Remiantis Ispanijos valdžios institucijų suteikta informacija, išvalytos nuotekos išleidžiamos į Gvadalentino upę. Už vandens 
tyrimus šiuo atveju atsako Mursijos regiono sveikatos generalinė direkcija.

BENDRA SUMA 1999–2003 m. (iš Sanglaudos fondo) ir 2000–2002 m. (iš ERPF) 178 151 137 € 145 762 965 €
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7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. kovo 28 d.

„Ankstesniuose atsakymuose Komisija suteikė informacijos apie svarbiausias priemones, 
kurių pagal EB sutarties 226 straipsnį imtasi prieš Ispanijos Karalystę siekiant užtikrinti, kad 
joje būtų laikomasi šiuo atveju taikytinų Bendrijos vandens direktyvų nuostatų.

Kaip minėta, Komisija pradėjo pažeidimo tyrimo procedūras prieš Ispaniją dėl įsipareigojimų 
nevykdymo: Ispanija yra įsipareigojusi įrengti tinkamus nuotekų valymo įrenginius daugelyje 
Ispanijos gyvenviečių, turinčių daugiau kaip 15 000 gyventojų ekvivalentų, kuriose turėtų būti 
įrengtos nuotekų surinkimo ir antrinio (biologinio) valymo sistemos. Konkrečiai 1991 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo 3 ir 4 straipsniai 
nėra tinkamai įgyvendinti.

Šios procedūros 2004 m. pradėtos ir dėl kelių Seguros upės baseine esančių Mursijos ir 
Alikantės provincijų gyvenviečių. Jos šiuo metu tęsiamos; Komisija nagrinėja Ispanijos 
valdžios institucijų atsiųstą informaciją ir ketina patikrinti, ar atitinkamų reikalavimų 
laikomasi visose Seguros upės baseino gyvenvietėse, kuriose yra daugiau kaip 15 000 
gyventojų ekvivalentų.

Ispanijos valdžios institucijos Komisijai nusiuntė konkrečiai Seguros upės baseinui skirtą 
aplinkos būklės atkūrimo planą, kurį numatyta įgyvendinti Mursijos ir Valensijos 
autonominėse bendruomenėse. Planas šiuo metu įgyvendinamas įvairiose nurodytose 
teritorijose. Be to, tai teritorijai bus skirtos didelės Bendrijos bendrai finansuojamos 
investicijos. Išsamesnės informacijos apie šį finansavimą pateikta priede. Be abejonės, 
laipsniškai įgyvendinant šias priemones bus geriau išvalytas Seguros upės baseinas.

Galiausiai Ispanijos valdžios institucijos tinkamomis priemonėmis padės išspręsti Seguros 
upės užteršimo problemą, dėl kurios pateiktos šios peticijos. Visais atvejais Komisija kaip 
Sutarčių sergėtoja toliau tikrina, kaip nacionalinės valdžios institucijos įgyvendina Bendrijos 
aplinkos apsaugos teisės aktus.
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I priedas
Informacija apie finansavimą

2006 m. vasario 9 d. Ispanijos valdžios institucijos pateikė Komisijai naujausią informaciją 
apie Seguros upės baseino vandens valymo projektus, finansuojamus ERPF ir Sanglaudos 
fondo pagal Seguros upės visapusiško išvalymo planą (isp. Plan de Saneamiento Integral del 
Río Segura).
Šis planas tiesiogiai apima tris regionus. Toliau pateikta suvestinė nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 
2005 m. pabaigos pradėtų projektų lentelė.

Regionas Projektų skaičius Bendra suma (tinkamos 
finansuoti sąnaudos)

Kastilija-La Manča Pagal 2000–2006 m. VP 
finansuotų projektų nėra.

0 €

Valensijos autonominė 
bendruomenė

Du Sanglaudos fondo 
projektai.

15 978 000 €

Mursija 35 projektai pagal 2000–
2006 m. veiklos programą

46 866 291,88 €

Antrajame priede išsamiau aprašytas darbų pobūdis, dalyvaujančios savivaldybės ir 
kiekvienam projektui skirta suma.
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II priedas
Informacija apie kiekvieno regiono projektus
Regionas Projektai Tinkamos finansuoti 

(projekto) sąnaudos
Kastilija-La Manča Pagal 2000–2006 m. VP 

finansuotų projektų nėra.

Valensijos autonominė 
bendruomenė

Sanglaudos fondo projektas
“Nuotekų valymas Seguros 
upės kairiajame krante:
 1 etapas (Albatera-San 

Isidro, Catral-Dolores, 
San-Fulgencio-Daya 
nueva-Daya vieja).

 2 etapas (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y Granja de 
Rocamora)

Tinkamos finansuoti 
1 etapo sąnaudos:
9 140 000 €

Tinkamos finansuoti 
2 etapo sąnaudos:
6 838 000 €

Mursijos regionas Ciezos valymo įrenginio 
plėtra

San Felikso kanalizacija, 
papildomi darbai

Blankos valymo įrenginys:
papildomi darbai

Pliego nuotekų valymo 
įrenginys

Alkantarilijos nuotekų 
valymo įrenginys, 
papildomi darbai
Cehegino nuotekų valymo 
įrenginys, papildomi darbai

Fortunos nuotekų valymo 
įrenginys, išleidimo vieta.

Santomeros nuotekų 
valymo įrenginys, nuotekų 
išleidimo vieta
Fortunos nuotekų valymo 
įrenginys

Vietovių Villanueva ir 

Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
6.450.539€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
420.577,74€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
334.199,84€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
1.509.697,81€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
683.242,58€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
184.017,90€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
464.731,62€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
1.262.438,79€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
2.330.564,98€

Tinkamos finansuoti 
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Ullea nuotekos

Abanilijos nuotekų valymo 
įrenginys, papildomi darbai 
.
Vietovių Ojos ir Ricote 
nuotekos

Alhamos kanalizacija

Mursijos centrinė 
kanalizacija: papildomi 
darbai
Karavakos bendroji 
kanalizacija

Pedanías Caravaca 
kanalizacija

La Encarnación de 
Caravaca kanalizacija

Vietovės Abarán nuotekų 
valymo įrenginys, 
papildomi darbai
Librilijos nuotekų valymo 
įrenginys

Motaralijos nuotekų valymo 
įrenginys

Abanilijos centrinė 
kanalizacija

La Ermitos nuotekų valymo 
įrenginys: išsiurbimas ir 
rekonstrukcija
Librilijos bendroji 
kanalizacija

El Paretón de Totana
nuotekų išleidimo vieta
Alhamos nuotekų valymo 
įrenginys: papildomi darbai

Santomeros nuotekų 

sąnaudos:
1.680.164,50€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
227.144,89€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
41.624,69€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
1.341.782,43€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
488.656,50€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
2.282.445,24€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
4.360.198,08
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
426.332,13€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
469.372,19€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
3.334.398,73€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
3.243.062,41€

Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
130.347,77€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
893.187,64€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
280.403,29€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
205.546,81€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
623.078,48€
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valymo įrenginio plėtra

Molina de Segura nuotekų 
valymo įrenginys:
papildomi darbai
Motaralijos bendroji 
kanalizacija

Fortunos nuotekų valymo 
įrenginys

Seučio nuotekų valymo 
įrenginys

Mulos nuotekų valymo 
įrenginys

Klasparos nuotekų valymo 
modernizavimas

Mahoya de Abanilla
bendroji kanalizacija
Benielio bendroji 
kanalizacija: papildomi 
darbai
Karavakos bendroji 
kanalizacija: papildomi 
darbai

Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
2.856.677,30€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
2.489.719,18€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
728.517,29€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
1.258.417,26€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
2.005.618,80€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
1.204.820,69€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
1.302.468,70€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
207.018,35€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
151.667,73€
Tinkamos finansuoti 
sąnaudos:
993.610,01€
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8. Papildomas Komisijos atsakymas į peticiją Nr. 0437/2001, gautas 2009 m. kovo 
20 d.

„Seguros upės taršos šaltinių Mursijos regione yra įvairių, daugiausia jų žemės ūkyje ir 
miestuose. Nepaisant daromos pažangos, įskaitant Seguros upės baseino aplinkos būklės 
atkūrimo plano įgyvendinimą, padėtis tebėra nepatenkinama. Todėl teisinė procedūra pagal 
EB sutarties 226 straipsnį tęsiama. 

Ši procedūra yra dvejopa. 

Pirma, tarša iš žemės ūkio šaltinių tiriama pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB1 dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių.

Komisija toliau stengiasi ištaisyti esamą padėtį ir tęsia diskusiją su Ispanijos valdžios 
institucijomis pagal pažeidimo tyrimo procedūrą Nr. 2002/2009. Ketinama prireikus imsis 
priemonių iškart po šių ryšių ir diskusijų, kai tik bus įvertinta stebėsenos padėtis ir baigtas 
jautrių taršai zonų nustatymas. Šias užduotis numatoma baigti 2009 m. pirmąjį ketvirtį.

Antra, taršos iš miestų šaltinių padėtis stebima pagal Tarybos direktyvą 91/271/EEB2 dėl 
miesto nuotėkų valymo. Remdamasi naujausia Ispanijos valdžios institucijų suteikta 
informacija pagal pažeidimų nagrinėjimo procedūras Nr. 2002/2013 ir 2004/2031 Komisija 
mano, kad nors keliose Seguros upės baseino (Mursijos ir Alikantės regionų) gyvenvietėse vis 
dar nėra tinkamų miesto nuotekų valymo įrenginių, nė viena iš šių gyvenviečių nėra Mursijos 
regione. 

Siekiant išspręsti ilgalaikio Seguros upės užteršimo problemą būtina visapusiškai laikytis 
dviejų minėtų direktyvų nuostatų; Komisija toliau sieks, kad būtų užtikrinta visiška atitiktis 
toms direktyvoms. 

Komisija toliau informuos Komitetą apie tolesnes šio atvejo aplinkybes.“

9. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Galimų Seguros upės taršos šaltinių Mursijos regione yra įvairių, daugiausia žemės ūkyje ir 
miestuose. Padėtis šiuo metu pagerėjo, todėl nutraukta teisinė procedūra, vykdyta Komisijai 
pradėjus kelias pažeidimo tyrimo procedūras pagal Sutarties dėl ES veikimo 258 straipsnį.

Pirma, tarša iš žemės ūkio šaltinių buvo tiriama pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB3 dėl 
vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių.  Likę šios direktyvos 
įgyvendinimo, stebėsenos ir jautrių taršai zonų nustatymo klausimai yra išspręsti. Todėl 
pažeidimo tyrimo procedūra nebetaikoma Mursijos regionui.
Antra, taršos iš miestų šaltinių padėtis atidžiai stebima pagal Tarybos direktyvą 91/271/EEB4

dėl miesto nuotėkų valymo. Komisijos atlikto vertinimo rezultatai parodė, kad miesto nuotekų 

                                               
1 OL L 375, 1991 12 31, p. 1–8.
2 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
3 OL L 375, 1991 12 31, p. 1–8.
4 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
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valymas Seguros upės baseino gyvenvietėse dabar atitinka Tarybos direktyvos 91/271/EEB 
reikalavimus. Kelios likusios neišspręstos problemos dėl nepakankamo miesto nuotekų 
valymo kai kuriose Mursijos regiono pakrantės gyvenvietėse, nesusijusios su Seguros upės 
užterštumu, toliau svarstomos pagal pažeidimo tyrimo procedūrą.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad buvusios didelės Seguros upės baseino 
taršos problemos yra išspręstos tinkamai įgyvendinant ES aplinkos apsaugos teisės aktus.


