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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0922/2010 dėl Ria del Burgo  įlankos užteršimo La Korunjoje, 
Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Manuel Antonio Cao Prado La 
Korunjos Žvejų draugijų bendrijos vardu, su 16 draugijų parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad nėra Ria del Burgo įlankos La Korunjoje, Ispanijoje, valymo 
plano. Peticijos pateikėjas skundžiasi valstybės institucijų abejingumu, nes pastarosios leidžia 
šalinti komunalines ir pramonines atliekas į minėtą upę; kai kurios nuotekos labai pavojingos 
sveikatai. Peticijos pateikėjo nuomone, pažeidžiami Europos Sąjungos teisės aktai, o 
atsakingos vyriausybės institucijos, t. y. Aplinkos apsaugos ministerija, Galisijos savivaldybė 
ir vietos valdžios institucijos, abejingai stebi šį reiškinį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Komisija laikosi nuomonės, kad ES teisės aktų įgyvendinimas prisidės prie aplinkos kokybės 
gerinimo susidarius tokiai padėčiai, kokią apibūdinto peticijos pateikėjas.

ES Vandens pagrindų direktyvoje1 valstybės narės įpareigojamos imtis veiksmų ir užtikrinti, kad 
iki 2015 m. būtų pasiekta gera visų vandens telkinių (įskaitant pakrančių vandenis) aplinkos 
būklė (t. y., jie turi būti neužteršti). Vandens pagrindų direktyva pradedama procedūra, per kurią 
                                               
1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, kuria nustatomi Bendrijos 

veiksmų vandens politikos srityje pagrindai, OL L 327, 2000 12 22.
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nustatomi pagrindiniai neigiamo poveikio aplinkai veiksniai, darantys poveikį konkretiems 
vandens telkiniams, nustatomi aplinkos savybių, kuriomis apibūdinama gera būklė, tikslai ir 
galiausiai kuriamos ir įgyvendinamos tinkamos nustatytų problemų sprendimo priemonės. 

Vienas iš svarbių Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo etapų yra vadinamųjų upių 
baseinų valdymo planų, į kuriuos turi įeiti konkretūs tikslai ir priemonės, skirtos užkirsti kelią 
vandens ir nuosėdų taršai ir jos padariniams, priėmimas. Komisija ėmėsi teisinių veiksmų 
prieš Ispaniją dėl to, kad ši, inter alia, nepriėmė pakrančių vandenų valdymo plano peticijoje 
nurodytoje srityje.

Tokią gerą būklę bus įmanoma pasiekti, tik jei bus naudojamos ir kitos svarbios ES teisės aktų 
priemonės. Tai ypač pasakytina apie direktyvą, susijusią su miesto nuotekų valymu. Kaip 
nurodo peticijos pateikėjas, La Korunjos aglomeracijoje susidariusių nuotekų valymo sistema 
dar ne visiškai užbaigta ir dar nepradėjo veikti.

Direktyvoje 2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės1 (5 straipsnyje) 
valstybės narės įpareigojamos parengti specialias programas taršai sumažinti per šešerius 
metus nuo vietovės paskyrimo vandenims, kuriuose veisiasi vėžiagyviai. Vietovė nustatyta 
1993 m. (BOE Nr. 312, 1993 m. gruodžio 30 d.). Ši direktyva panaikinta ir jos panaikinimas 
įsigalioja nuo 13-ųjų metų po Vandens pagrindų direktyvos įsigaliojimo dienos (2013 m.).

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus teisinius argumentus, Komisija nori pareikšti, kad:

– atsižvelgdama į ES direktyvą 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, Komisija Ispanijos 
Karalystei, įskaitant La Korunjos aglomeraciją, kurioje yra Ria del Burgo, iškėlė bylą (C-
343/10) Europos Teisingumo Teisme;

– atsižvelgdama į ES direktyvą 2000/60/EB dėl vandens, Komisija ėmėsi teisinių veiksmų 
(remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsniu, pateikė pagrįstą 
nuomonę – tai paskutinis etapas prieš perduodant klausimą ES Teisingumo Teismui)  
prieš Ispaniją dėl to, kad ši, inter alia, nepriėmė peticijoje nurodytos vietovės pakrančių 
vandenų valdymo plano;

– atsižvelgdamos į Direktyvą 2006/113/EB dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, 
kokybės, remdamasi Komisijos tyrimu ir rezultatų pristatymais Ispanijos valdžios 
institucijoms, kompetentingos institucijos, remdamosi šios direktyvos 5 straipsniu, sudarė 
specialią taršos mažinimo programą. 

Išvada

Komisija ėmėsi veiksmų dėl šioje peticijoje išdėstyto dalyko. Konkrečiai Komisija, remdamasi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsniu, ėmėsi teisinių veiksmų dėl netinkamo 
pagrindinių ES teisės aktų, susijusių su peticijos pateikėjo apibūdinta padėtimi, įgyvendinimo.“

                                               
1 OL L 376, 2006 12 27.


