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institucijos pažeidė Vandens pagrindų direktyvą (2000/60/EB), kurią pateikė 
Suomijos pilietis Ilpo Koppinen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pasakoja, kaip XX a. pirmoje pusėje vadovaujantis 1902 m. įstatymu, 
kuriuo dugno gilinimo įmonėms suteiktos išimtinės ir neribotos teisės, buvo nuolat gilinama 
upė. Gilinant upę panaikinta daugelis upės slenksčių, sunaikinti visi vandens biotopai. 
Paskutiniais XX a. dešimtmečiais dugno gilinimo veikla nebebuvo vykdoma. 2008 m. 
parengtas upės atkūrimo planas. Tai paskatino dugno gilinimo įmones pareikšti savo teises 
toliau vykdyti įprastinę dugno gilinimo veiklą. Suomijos aplinkos institutas, esantis minėtame 
mieste, dugno gilinimo darbams pateisinti remiasi 1902 m. įstatymu. 

Remdamasis ES Vandens pagrindų direktyvoje nustatytais tikslais, peticijos pateikėjas 
kreipėsi į nacionalines aplinkos apsaugos institucijas ir ombudsmeną, siekdamas sustabdyti 
dugno gilinimo darbus. Nė viena institucija nesiėmė veiksmų. Per tą laiką Suomijos 
vyriausybė balsuodama pritarė sprendimui įsteigti nacionalinį Botnijos įlankos jūros parką, į 
kurį įteka minėta upė. Peticijos pateikėjas prašo paaiškinti, ar galima taikyti 1902 m. įstatymą, 
kuriuo reglamentuojama dugno gilinimo veikla, o ne ES Vandens pagrindų direktyvą ir
bendrus aplinkosaugos argumentus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas kreipiasi į ES prašydamas, kad ši neleistų pradėti Uksjoki upės valymo 
procedūrų, kol nebus įrodyta, kad tai yra būtina. Peticijos pateikėjas taip pat prašo patikrinti 
visame Uksjoki upės baseine vykdomos veiklos atitiktį Vandens pagrindų direktyvai ir ragina 
tinkamai įvertinti valymo darbų poveikį Baltijos jūrai.

Peticijos pateikėjas teigia, kad Uksjoki įlankos dugnas Suomijoje gilinamas (valomas), 
neatsižvelgiant į Vandens pagrindų direktyvos (2000/60/EB)1 reikalavimus. 2008 m. dugno 
gilinimo įmonės prieštaravo iniciatyvoms atkurti upės vagą ir įtariama, kad jos yra 
parengusios upės dugno valymo planą, kuriuo užkertamas kelias žuvų išteklių atkūrimui 
Uksjoki upės įlankoje. Peticijos pateikėjas tvirtina, jog neteisinga, kad teisės vykdyti dugno 
gilinimo veiklą nuo XX a. pradžios viršesnės už Vandens pagrindų direktyvą. Peticijos 
pateikėjas kreipėsi į nacionalines aplinkos apsaugos institucijas ir Suomijos ombudsmeną, 
siekdamas sustabdyti dugno gilinimo darbus.

2010 m. sausio 20 d. peticija buvo pirmą kartą papildyta, joje pateikiant informaciją apie 
peticijos pateikėjo apeliaciją Suomijos Žemės ūkio apeliacinei tarybai. Vėliau ji buvo 
atnaujinta 2010 m. vasario 10 d., po peticijos pateikėjo susitikimo su Regioninio aplinkos 
apsaugos centro Porio mieste atstovais.

Pagrindinis Vandens pagrindų direktyvos tikslas – užtikrinti gerą nuolatinę vandens telkinių 
būklę iki 2015 m.

Tuo atveju, jeigu praeityje vandens telkiniai buvo pakeisti, valstybės narės tam tikrą vandens 
telkinį gali paskelbti labai pakeistu (VPD 4 straipsnio 3 dalis). Tai galima padaryti tik tuo 
atveju, jei pakeitus telkinį neįmanoma užtikrinti geros vandens telkinio būklės. Be to, turi būti 
aišku, kad atitinkamos veiklos negalima vykdyti ekologiškesnėmis sąlygomis ir kad pakeitus 
veiklą taip, kad ji neturėtų įtakos gerai būklei, atsirastų didelių padarinių tvariam vystymuisi. 
Tokiuose labai pakeistuose vandens telkiniuose turi būti pasiektas geras ekologinis 
potencialas, o ne gera ekologinė būklė. 

Tais atvejais, kai dėl naujų vandens telkinio fizinių savybių pakeitimų pablogėja jo būklė arba 
negalima užtikrinti geros vandens telkinio būklės, turi būti laikomasi tam tikrų sąlygų, 
nustatytų Vandens pagrindų direktyvoje (VPD 4 straipsnio 7 dalis)2. Pvz., reikia įvertinti, ar 
nėra ekologiškesnių galimybių, o pakeitimų nauda turi būti didesnė už naudą aplinkai.

Iš peticijoje pateiktos informacijos neaiškus valymo darbų mastas bei priežastis ir 
nepateikiama tiksli informacija apie valymo darbų poveikį vandens aplinkai. Todėl neaišku, ar 
dėl šių darbų būklė pablogės ir ar dėl jų nebus įmanoma užtikrinti geros būklės. Nenurodyta, 
kuris direktyvoje įtvirtintas įpareigojimas būtų pažeistas. Pateikta informacija neįrodoma, kad 
šiuo atveju pažeistos Vandens pagrindų direktyvos nuostatos. 
                                               
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73.
2 Už vandens sritį atsakingų ES direktorių rekomendacijas dėl VPD 4 straipsnio 7 dalies taikymo galima rasti 
ö iuo adresu: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_ma
rs09pdf/_EN_1.0_&a=d.
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Remdamasi pateikta informacija, Komisija negali nustatyti Direktyvos 2000/60/EB 
pažeidimo.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Paskutinį kartą informacija apie upės dugno kasimo eigą peticija papildyta 2010 m. lapkričio 
15 d. Pateikdamas papildomos informacijos peticijos pateikėjas pakartojo, jog turimi 
nufotografuoti įrodymai rodo, kad prie naujo pagilinto kanalo nėra trijų metrų pločio apsaugos 
zonos. Netiesiogiai teigiama, kad tokios apsaugos zonos prie vandens kelių turi būti. Be to, 
peticijos pateikėjas nurodo, kad pakartotiniams upės kasimo darbams atlikti buvo naudojamos 
kaimo plėtrai skirtos lėšos. 

Komisija norėtų paaiškinti, kad pagal ES teisę taikant kompleksinio paramos susiejimo 
priemones reikalaujama, kad tiesioginės paramos gavėjai įrengtų 0,6 m pločio pakrantės 
apsaugos zonas. Be to, Suomijos kaimo plėtros programoje nustatyta žemės ūkio aplinkos 
apsaugos schema, pagal kurią reikalaujamos įrengti apsaugos zonos plotis yra 1–10 m 
atsižvelgiant į saugomo vandens kelio pobūdį ir žemės savybes. Be to, programoje 
apibrėžiama, kaip šios apsaugos zonos turi būti prižiūrimos. Pagal Suomijos kaimo plėtros 
programą lėšos vandens kelių kasimui neskiriamos. 

Komisija Peticijų komitetui norėtų priminti, kad būtinų kontrolės priemonių, kuriomis 
tikrinamas reikalavimų vykdymas apsaugos zonose, nustatymas priklauso valstybės narės 
kompetencijai. Suomijoje už tiesiogines išmokas ir kompensacijas pagal Kaimo plėtros 
programą yra atsakinga agentūra MAVI (Kaimo reikalų agentūra, P.O. Box 405, FI-60101 
SEINÄJOKI, Finland). Komisija paprašė agentūros MAVI pateikti išsamią informaciją apie 
konkretų peticijoje aprašytą atvejį dėl galimo įsipareigojimų, susijusių su kompleksiniu 
paramos susiejimu ir agrarine aplinkosauga, nevykdymo ir atidžiai išnagrinės šią informaciją, 
kad galėtų priimti sprendimą dėl atitinkamų tolesnių veiksmų.

Suomijos valdžios institucijos laiku patvirtino ir paskelbė upių baseino valdymo planus ir 
pranešė apie juos Komisijai. Šiuo metu Komisija vertina pateiktus planus ir savo vertinimą 
viešai paskelbs 2012 m. pabaigoje skelbdama trečiąją Vandens pagrindų direktyvos 
įgyvendinimo ataskaitą. 

Neatlikusi šio horizontalaus gautų planų vertinimo Komisija negali įvertinti nė vieno 
konkretaus plano turinio ir atitikties.  Tačiau ji informuos Parlamentą, kai 2012 m. bus baigtas 
atitinkamo upių baseino valdymo plano vertinimas.

Komisija taip pat nagrinėjo, ar šis kanalas ir Haminaholman lahti, į kurią jis įteka, priklauso 
arba yra netoli vietovės, kuri nurodyta kaip „Natura 2000“ teritorija siekiant užtikrinti 
papildomą apsaugą, tačiau padarė išvadą, kad taip nėra.“
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5. Antras peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticija pirmą kartą gauta 2009 m. rudenį, bet nuo to laiko keletą kartų atnaujinta naujais 
teiginiais. Naujausi teiginiai susiję su žemės ūkio teisės aktų nesilaikymu ir jų nevykdymu 
nedirbamuose lauko pakraščiuose ir filtriniuose ruožuose prie upės pakraščiuose esančių 
sklypų. Pats pakartotinių upės kasimo darbų projektas nėra finansuojamas ES lėšomis, bet 
ūkininkai, kurių sklypai yra prie upės, gauna tiesiogines išmokas ir išmokas pagal Suomijos 
agrarinės aplinkosaugos schemą.

Komisija atsakingos institucijos (MAVI) paprašė informacijos apie ūkių sklypų, esančių prie 
upės, kontrolę, susijusią su nedirbamų lauko pakraščių ir filtrinių ruožų apsauga, ir apie šios 
kontrolės rezultatus.

Remiantis iš atsakingos institucijos gauta informacija, sprendime dėl pakartotinių upės kasimo 
darbų projekto finansavimo numatytas reikalavimas iki projekto įgyvendinimo laikotarpio 
pabaigos (2012 m. rugsėjo 30 d.) atkurti apgadintus nedirbamus lauko pakraščius ir buferines 
zonas. Atsakinga institucija „darbų pabaigos“ auditą atliko 2011 m. rudenį. Per šį auditą 
paaiškėjo, kad buferinės zonos ir nedirbami lauko pakraščiai atkurti visuose sklypuose, 
išskyrus vieną. Šiame konkrečiame sklype dirbančiam ūkininkui leista žaliąją dangą atkurti 
kitą pavasarį, tačiau net ir tada ūkininkas nepažeistų atkūrimo reikalavimo, kurį reikia 
įvykdyti iki 2012 m. rugsėjo mėn. pabaigos.

Ūkininkams teikiamos žemės ūkio paramos kontrolės teisės aktų bendro vykdymo klausimu 
atsakinga institucija pateikė įrodymus, kad, kaip nustatyta Komisijos reglamente (EB) 
Nr. 1975/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
įgyvendinimo taisykles, atlikti ūkininkų gaunamos paramos auditai ir jų išvadose 
nepranešama apie jokį reikalavimų pažeidimą.

Išvada

Remdamasi gauta informacija, Komisija negali nustatyti žemės ūkio teisės aktų pažeidimo ar 
jų nevykdymo atvejų nedirbamuose lauko pakraščiuose ir filtriniuose ruožuose prie upės 
pakraščiuose esančių sklypų.“


