
CM\876871LT.doc PE472.143v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

6.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0031/2011 dėl kai kurių Brandenburgo gyventojų pasipiktinimo 
pagal Vandens pagrindų direktyvą vykdomos Europos politikos poveikiu, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Volker Schmohl Bürgerinitiative Müggelspree
vardu

1. Peticijos santrauka

Pasak peticijos pateikėjo, Brandenburgui įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą 
tūkstančiai piliečių turėtų prarasti savo nuosavybę ir pragyvenimo šaltinį, todėl jie yra 
pasipiktinę Europos Parlamentu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Brandenburge įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą1

būtų neigiamai paveiktos jo nuosavybės teisės, nes, pasak peticijos pateikėjo, padažnėtų 
potvynių dėl atkūrimo priemonių, kurių būtų imtasi. 
Vandens pagrindų direktyva patvirtinta strateginė visų vandens telkinių, t. y. upių, ežerų, 
pakrančių ir požeminio vandens apsaugos sistema. Vandens pagrindų direktyva yra ES 
vandens politikos pagrindas ir joje numatyta, kad visi vandens telkiniai iki 2015 m. pabaigos 
turi atitikti geros būklės normas. Šiuo tikslu valstybės narės privalo parengti upės baseino 
                                               
1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73).
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valdymo planą (UBVP) ir priemonių programą kiekvienam upės baseino regionui. Šios 
priemonių programos turi būti parengtos įgyvendinti iki 2012 m. 

Valstybės narės buvo įpareigotos pateikti upės baseino valdymo planų projektus viešoms 
konsultacijoms ir 2010 m. pateikti galutinę plano versiją Europos Komisijai. Visi upių 
baseinų valdymo planai šiuo metu vertinami, o pagrindinės vertinimo išvados bus paskelbtos 
Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje, kurią planuojama paskelbti 2012 m. 
(pagal Vandens pagrindų direktyvos 18 straipsnį). Šioje ataskaitoje bus apžvelgta, kaip 
valstybėms narėms pavyko suplanuoti upės baseino valdymą. . Jei Komisija nustatys, kad 
kokiais nors atvejais nesilaikoma pateiktų upių baseinų planų, šie atvejai bus aptariami su 
suinteresuotomis valstybėmis narėmis.

Antrieji upės baseino valdymo planai turi būti parengti, derinant juos su pirmaisiais potvynių 
rizikos valdymo planais, iki 2015 m., kaip nustatyta Direktyvoje 2007/60/EB1. Šia direktyva 
siekiama sumažinti neigiamus padarinius žmonių sveikatai, ekonominei veiklai, kultūros 
paveldui ir aplinkai. Potvynių direktyvoje pripažįstama, kad esama glaudžių sąsajų tarp 
vandens valdymo ir potvynių rizikos valdymo ir kad dėl to planavimo procesus, įskaitant 
viešas konsultacijas, reikia derinti ir koordinuoti arba integruoti.  Taigi vandens kokybės 
valdymas ir potvynių rizikos valdymas yra svarbūs uždaviniai. 

Vandens pagrindų direktyvoje nustatyti privalomi tikslai, kartu paliekant valstybėms narėms 
didelę laisvę pačioms nuspręsti, kokiomis priemonėmis jų siekti. Su šia peticija susijęs 
baseino valdymo planas buvo pateiktas viešoms konsultacijoms ir peticijos pateikėjo teisėti 
interesai galėjo būti aptarti šioje sistemoje. Peticijoje nenurodytas joks galimas ES teisės akto 
pažeidimas, todėl peticijos pateikėjas gali prašyti, kad jo atvejį nagrinėtų atitinkamos 
valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos.“

                                               

1 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir 
valdymo (OL L 288, 2007 11 6, p. 27–34). 


