
CM\882130LT.doc PE452.725v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

26.10.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0228/2010 dėl upės Avia, Orensė, vagos reguliavimo, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Vicente Fernández Pérez aplinkosaugos asociacijos 
„Coto do Frade“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad pagrindiniam Minjo upės intakui – upei Avia, Albarellos 
užtvankos – žiočių ruože (apie 21 km), labai neigiamą poveikį padarė Albarellos užtvankos 
statyba, nes, pasak peticijos pateikėjo, jos infrastruktūra nesuderinama su Avia upės 
ekosistemos priežiūra. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad nesilaikoma vandens gamtosauginio 
debito normos, nėra angų laisvam žuvų judėjimui. Todėl peticijos pateikėjas ragina, kad 
užtvankos naudojimo nuolaidos, kurių turi bendrovė „Gas Natural - Unión Fenosa“, būtų 
paskelbtos negaliojančiomis, o užtvanka vėliau būtų nugriauta, ir teigia, jog buvo pažeistos 
direktyvos 92/43/EB ir 2000/60/EB. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Taikant Buveinių direktyvą1, Komisija primena 12 ir 13 straipsniuose įtvirtintą valstybių 
narių įsipareigojimą visose valstybėse narėse nustatyti ir įgyvendinti griežtą į IV priedą 
įrašytų Bendrijos svarbos gyvūnų bei augalų rūšių apsaugos tvarką. 12 straipsnyje draudžiama 
bet kokia forma tyčia gaudyti ar žudyti, taip pat trikdyti šių (į IV priedą įrašytų) rūšių 
                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos, OL L 206, 1992 7 22.
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individus gamtoje, ypač jų perėjimo, jauniklių auginimo, žiemos miego ir migracijos metu. Be 
to, draudžiama tyčia naikinti ar rinkti kiaušinius gamtoje, pažeisti ar naikinti perėjimo ar 
poilsio vietas.

Pagal 13 straipsnio nuostatas valstybės narės privalo imtis reikiamų priemonių sukurti į 
IV priedą įrašytų augalų rūšių griežtos apsaugos sistemą, pagal kurią būtų draudžiama tyčia 
skinti, rinkti, pjauti, rauti ar naikinti tokius augalus gamtoje. 13 straipsnyje taip pat 
draudžiama laikyti, vežti, parduoti ar mainyti, siūlyti parduoti ar mainyti iš gamtos paimtus į 
IV priedą įrašytų rūšių egzempliorius, išskyrus tuos, kurie teisėtai buvo paimti prieš 
įgyvendinant šią direktyvą.

Aiškinant 12 ir 13 straipsniuose nustatytus griežtus apsaugos įsipareigojimus, būtina 
atsižvelgti į 2 straipsnyje išdėstytą bendrą direktyvos tikslą, nes šie įsipareigojimai padeda jį 
įgyvendinti. Norint pradėti tyrimą, reikia aiškių įrodymų, kad šios direktyvos nuostatos galėjo 
būti pažeistos.

Dėl peticijoje ir Direktyvos 2009/147/EB1 I priede surašytų paukščių rūšių Komisija primena 
šios direktyvos 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, kuriomis valstybės narės įpareigojamos 
stengtis išvengti buveinių taršos ar pažeidimų už saugomų teritorijų ribų. 

Vandens pagrindų direktyvoje2 reikalaujama, kad valstybės narės iki 2015 m. užtikrintų gerą 
visų vandens telkinių būklę. Tai tokia būklė, kai ekologinė ir cheminė vandens telkinio būklė 
įvertinamos kaip geros. Direktyvos V priede nurodyti kokybės elementai ekologinei būklei 
klasifikuoti. Tai – biologiniai elementai ir juos papildantys elementai, kaip antai upės 
nepertraukiamumas ar hidrologinis režimas. 

Jei vandens telkinys labai pakinta dėl tam tikros tvaraus vystymosi sampratą atitinkančios 
žmogaus veiklos, valstybės narės gali, remdamosi direktyvos 4 straipsnio 3 dalimi, tą telkinį 
paskelbti „labai pakeistu“. Kad būtų sudarytos sąlygos tęsti tvarią žmogaus veiklą, užuot 
siekus geros ekologinės būklės, reikia užtikrinti gerą ekologinį potencialą. Stengiantis 
užtikrinti gerą ekologinį potencialą, dažnai vis tiek tenka imtis atkuriamųjų priemonių. 
Nusprendus vandens telkinį paskelbti labai pakeistu, būtina paaiškinti, kodėl pageidaujamų 
tikslų, kurių padeda siekti pakeistas vandens telkinio pobūdis, negalima įgyvendinti aplinkai 
daug palankesnėmis priemonėmis. Valstybės narės pačios sprendžia, ar vandens telkinį 
galima paskelbti labai pakeistu, nustato vandens telkinio tikslą, taip pat pasirenka ir 
įgyvendina šiam tikslui siekti reikalingas priemones.

Įgyvendinant VPD labai svarbu užtikrinti ekologinius reikalavimus atitinkantį minimalų 
užtvenktų upių tėkmės greitį. Neužtikrinus ekologinius reikalavimus atitinkančio minimalaus 
tėkmės greičio, neįmanoma įgyvendinti VPD tikslo pasiekti gerą ekologinę žemiau užtvankų 
esančių paviršinio vandens telkinių būklę. Sietinas su tikslu užtikrinti gerą ekologinę būklę, 
minimalus tėkmės greitis turi būti palaikomas atskirai nagrinėjant kiekvieną atvejį, 
atsižvelgiant į fizines, hidrologines ir ekologines pakitusio vandens telkinio savybes. 
                                               
1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos 
(OL L 20, 2010 1 26, p. 7), kuria kodifikuojama 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25).
2 Direktyva 2000/60/EB (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).
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Ispanijoje VPD upių baseinų valdymo planai dar nepatvirtinti. 2010 m. birželio 3 d.1 Komisija 
ėmėsi teisinių veiksmų prieš Ispaniją, nes ši nepateikė Komisijai savo upių baseinų valdymo 
planų pagal VPD 15 straipsnio 3 dalį. Tik tada, kai Ispanija pateiks upių baseinų valdymo 
planus, Komisija galės atidžiai išnagrinėti jų turinį. Nagrinėdama peticijos pateikėjo nurodytą 
konkretų atvejį, Komisija kreipsis informacijos į Ispanijos valdžios institucijas. 

Remdamasi turima informacija, Komisija negali nustatyti Buveinių direktyvos pažeidimo. 
Nagrinėdama galimą Vandens pagrindų direktyvos pažeidimą, Komisija prašys Ispanijos 
valdžios institucijų paaiškinti padėtį, nes šiuo metu neįmanoma nuspręsti, ar laikomasi 
atitinkamų Vandens pagrindų direktyvos reikalavimų.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Komisija norėtų priminti paskutinį pranešimą dėl šios peticijos, kuriame ji padarė išvadą, 
kad negali nustatyti jokio Buveinių direktyvos pažeidimo. Dėl įsipareigojimų pagal Vandens 
pagrindų direktyvą (VPD)2 vykdymo, Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų pateikti 
informaciją.

Pateikdamos savo atsakymą Ispanijos valdžios institucijos nurodo, kad Minjo ir Silo upių 
baseino regiono, kuriame teka upė Avia, upių baseino valdymo plano projekte nustatyta, kad 
vandens telkinys pasroviui nuo Albarellos užtvankos yra labai pakeistas vandens telkinys dėl 
to, kad jo tėkmė stipriai sumažėjo dėl Albarellos hidroelektrinės veikimo. Elektrinė naudoja 
užtvankos vandenį ir išleidžia jį atgal į upę pasroviui 3,5 km nuo užtvankos. Todėl šis upės 
ruožas stipriai nukentėjo.

2005 m. upių baseino valdžios institucija (Confederación Hidrográfica del Norte, dabar 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil) pakeitė hidroelektrinei taikytą nuolaidą 
reikalaudama, kad savininkas įrengtų žuvims skirtą angą, užtikrinančią ekologinius 
reikalavimus atitinkantį tėkmės greitį, ir tuo užtikrintų žuvų migracijos galimybę. Savininkas 
šį administracinį sprendimą užginčijo Ispanijos teismuose. 2009 m. balandžio 16 d. Ispanijos 
Aukščiausiasis Teismas patvirtino upių baseino valdžios institucijos, kuri reikalavo, kad 
savininkas pateiktų žuvims skirtos angos ir ekologinius reikalavimus atitinkančio tėkmės 
greičio projektą, priimto sprendimo teisėtumą. 

Atsakydamos Ispanijos valdžios institucijos paaiškino, kad Albarellos užtvanka yra 90 metrų 
aukščio, ji buvo pastatyta 1971 m. ir yra naudojama elektros energijai gaminti. Užtvankos 
išmontavimo galimybė reikštų dideles išlaidas, įskaitant: infrastruktūros sunaikinimą, 
kompensacines išlaidas savininkui ir atsinaujinančiosios energijos, kuri prisideda kovojant su 
klimato kaita, gamybos praradimą. Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad neįmanoma rasti 
geresnės energijos gamybos alternatyvos, todėl užtvanka atitinka VPD, 4 straipsnio 3 dalies, 
sąlygas, kad ji būtų nustatyta kaip labai pakeistas vandens telkinys.

Ligi šiol buvo paskelbtas Minjo ir Silo upių baseino regiono upių baseino valdymo plano 
projektas ir nuo 2010 m. gruodžio 15 d. iki 2011 m. birželio 15 d. buvo teikiamos viešosios 
                                               
1 Dar žr. 2010 m. birželio 3 d. įspėjamąjį raštą IP/10/685.
2 Direktyva 2000/60/EB (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).
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konsultacijos. Projekto planas apima minimalius ekologinius reikalavimus atitinkantį tėkmės 
greitį daugeliui vandens telkinių, įskaitant upę Avia žemiau Albarellos užtvankos. Tikimasi, 
kad, remiantis plano projektu, iki 2015 m. vandens telkiniai žemiau Albarellos užtvankos 
pasieks gerą ekologinį potencialą.

Atsižvelgdama į Ispanijos valdžios institucijų pateiktą informaciją, Komisija mano, kad 
išsamesnis upių baseino valdymo planų vertinimas bus atliktas tada, kai Ispanija priims planus 
ir apie tai praneš Komisijai. Kaip priminta ankstesniame pranešime, nors galutinis terminas 
2009 m. gruodžio mėn., Ispanija dar nepriėmė VPD upių baseino valdymo planų. Antrasis 
teisinis įspėjimas Ispanijai buvo išsiųstas 2011 m. sausio 27 d.1  Todėl 2011 m. birželio mėn. 
Komisija nusprendė bylą perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.2

Išvada

Remdamasi turima informacija, šiuo metu Komisija negali nustatyti jokių Vandens politikos 
pagrindų direktyvos pažeidimų.“ 

                                               
1 Žr. IP/11/91, 2011 1 27.
2 Žr. IP/11/729, 2011 6 16.


