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Tema: Peticija Nr. 0547/2011 dėl kaltinimų žalos aplinkai darymu Kariso, Gijos, 
Pombalio apylinkėse Portugalijoje, kurią pateikė Portugalijos pilietis Manuel 
R. Silva

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad įvairūs veiksniai žaloja aplinką Kariso, Gijos, Pombalio 
apylinkėse Portugalijoje. Jis išvardija šiuos veiksnius: celiuliozės gamyklos „Soporcel“ ir 
CELBI, dujų saugyklos, smėlio ir kaolino gavyba, paukščių fermos, celiuliozės gamyklų 
vandens gavyba ir jo tiekimas dujų saugykloms ir žmonėms vartoti. Dėl to pažeidžiamos 
regiono upės, kaip antai Oljos de Agvos upė ir Bažokos upelis, Ervedeiros ežeras ir šių 
vietovių kaimuose įrengti šuliniai bei mažieji vandens gręžiniai. Peticijos pateikėjo nuomone, 
toks vandens gavybos būdas daro nepataisomą žalą aplinkai, nors būtų kur kas lengviau ir 
mažiau kenksminga aplinkai naudoti rezervuarų vandenį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Pagal ES vandens teisės aktus, valstybės narės turi saugoti požeminį vandenį nuo cheminės 
taršos, nuo pereikvojimo, iki 2015 m. pasiekti gerą jo būklę ir iki tol neleisti jo būklei prastėti.

Su eikvojimu susijusias nuostatas galima rasti Vandens pagrindų direktyvos (VPD)1 V priede 
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(2.12 pastraipa), kuriame teigiama, kad: 

„Požeminio vandens telkinio vandens lygis turi būti toks, kad ilgalaikis vidutinis metinis 
suvartojimo lygis neviršytų prieinamo požeminio vandens šaltinio lygio. Atitinkamai, 
požeminio vandens lygis turi nepriklausyti nuo antropogeninių pokyčių, dėl kurių: būtų 
neįmanoma pasiekti aplinkosaugos tikslų, nurodytų 4 straipsnyje dėl susijusių paviršinių 
vandenų, (arba) kad labiau nesuprastėtų tokių vandenų būklė (arba) nebūtų smarkiau pakenkta 
žemės ekosistemoms, kurios tiesiogiai priklauso nuo požeminio vandens telkinio.“

Šiems tikslams skirtos priemonės yra: upių baseinų valdymo planai, kurie turėjo būti 
patvirtinti iki 2009 m. gruodžio mėn. (VPD 13 straipsnis), stebėjimo programos ir priemonių 
programos. Jos jau turėtų būti įgyvendinamos kiekviename upės baseino rajone ir už jas yra 
atsakingos susijusios valstybės narės. Konkrečiai, stebėjimo programos turėjo pradėti veikti 
iki 2006 m. pabaigos, o priemonių programos, kurios turėjo būti parengtos iki 2009 m. 
gruodžio mėn., turi pradėti veikti iki 2012 m. pabaigos.

Iki tol valstybės narės privalo laikytis VPD 4 straipsnio 1 dalies principo užkirsti kelią būklės 
pablogėjimui. Bet kokia principo užkirsti kelią būklės pablogėjimui išimtis dėl naujų 
pakeitimų turi būti pagrįsta privalomais bendrojo intereso pagrindais ir atitikti visas 
VPD direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje nustatytas sąlygas.

Galutinis upių baseinų valdymo planų priėmimo terminas buvo 2009 m. gruodžio 22 d. 
Atsižvelgdama į tai, kad Portugalija iki nurodytos datos nepriėmė savo upių baseinų valdymo 
planų, Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir galiausiai 2011 m. nusprendė 
kreiptis į Teisingumo Teismą.

Remiantis turima informacija, pagaliau buvo pradėtos viešos konsultacijos (kaip to 
reikalaujama pagal VPD) dėl upių baseinų valdymo planų projektų ir peticijos pateikėjas 
galėtų pasinaudoti šia galimybe išsakyti savo susirūpinimą dėl konkrečių peticijoje minimų 
vandens telkinių. Daugiau informacijos apie vykstančias viešas konsultacijas:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm.

Išvada

Kaip jau minėta, Komisija imasi visų reikalingų veiksmų siekdama užtikrinti, kad Portugalija 
priimtų ir įgyvendintų upių baseinų valdymo planus. Komisija šiuo metu vertina valstybių 
narių pateiktus upių baseinų valdymo planus. Portugalijos planus ji įvertins, kai tik jie bus 
priimti ir apie tai bus pranešta Komisijai.“


