
CM\896405PL.doc PE485.962v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

16.3.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0547/2011, którą złożył Manuel R. Silva (Portugalia), w sprawie 
domniemanych szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w 
miejscowościach Carriço i Guia w gminie Pombal w Portugalii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że istnieje kilka czynników, które szkodzą środowisku 
naturalnemu w Carriço i Guia w gminie Pombal w Portugalii, a są to: zakłady produkcji 
celulozy Soporcel i CELBI, magazyny gazu, pozyskiwanie piasku, wydobycie kaolinu, 
ptaszarnie oraz wydobycie wody gruntowej przez zakłady produkcji celulozy do celów 
magazynowania gazu oraz w celach konsumpcyjnych. Działania te wpływają na strumienie w 
takich miejscach jak Olhos de Água czy Ribeira da Bajouca, a także na jezioro Ervedeira i 
wiejskie studnie oraz niewielkie odwierty. Składający petycję sądzi, że wspomniana metoda 
pozyskiwania wody wyrządza nieodwracalne szkody środowisku naturalnemu, podczas gdy 
byłoby dużo łatwiej korzystać z wody zgromadzonej w zbiornikach, co byłoby również dużo 
korzystniejsze dla środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Zgodnie z prawodawstwem wodnym UE państwa członkowskie mają obowiązek chronić 
wody podziemne przed zanieczyszczeniem chemicznym, utrzymywać ich stan ilościowy i 
zapobiegać nadmiernemu odprowadzaniu oraz doprowadzić je do dobrego stanu do 2015 r., a 
w międzyczasie zapobiegać jego pogarszaniu.
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W przypadku nadmiernego odprowadzania stosowne przepisy znajdują się w pkt 2.1.2 
załącznika V ramowej dyrektywy wodnej1, który brzmi następująco: 

„Poziom wód podziemnych w części wód podziemnych jest taki, że zapewnia 
nieprzekraczanie dostępnych zasobów wód podziemnych przy długoterminowej 
średniorocznej wartości poboru wód. Zgodnie z powyższym, poziom wód podziemnych nie 
podlega zmianom antropogenicznym, które mogłyby spowodować: niespełnienie celów 
środowiskowych, określonych na mocy art. 4 przez powiązane z nim wody powierzchniowe 
[lub] wszelkie znaczne obniżenie stanu tych wód [lub] wszelkie znaczne szkody w 
ekosystemach lądowych bezpośrednio uzależnionych od części wód podziemnych”.

Narzędziem do osiągnięcia powyższych celów są plany gospodarowania wodami w dorzeczu, 
które należało przyjąć do grudnia 2009 (art. 13 ramowej dyrektywy wodnej). Programy 
monitorowania i programy środków powinny już być stosowane na każdym obszarze 
dorzecza, a odpowiedzialność za nie ponoszą określone państwa członkowskie. Programy 
monitorowania miały stać się operacyjne do końca 2006 r., a programy środków, które 
należało opracować do grudnia 2009 r., powinny stać się operacyjne pod koniec 2012 r.

W międzyczasie państwa członkowskie zobowiązane są przestrzegać zasady zapobiegania 
pogarszaniu się stanu wód określonej w art. 4 ust. 1 ramowej dyrektywy wodnej. Wszelkie 
odstępstwa od tej zasady wynikające z nowych zmian muszą być uzasadnione nadrzędnymi 
względami interesu ogólnego oraz spełniać wszystkie warunki określone w art. 4 ust. 7 
ramowej dyrektywy wodnej.

Termin przyjęcia planów gospodarowania wodami w dorzeczu (dalej zwanych planami) 
upłynął w dniu 22 grudnia 2009 r. Z uwagi na to, że Portugalia nie przyjęła swojego planu 
przed upływem wyznaczonego terminu, Komisja wszczęła postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i w 2011 r. postanowiła wnieść sprawę 
do Trybunału Sprawiedliwości.

Według dostępnych informacji rozpoczęto ostatecznie konsultacje społeczne (zgodnie z 
wymogami ramowej dyrektywy wodnej) w sprawie wstępnych planów gospodarowania 
wodami w dorzeczu i składający petycję mógł skorzystać z okazji do zaprezentowania swoich 
obaw dotyczących części wód, o której mowa w petycji. Więcej informacji na temat 
prowadzonych konsultacji społecznych znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm.

Wniosek

Jak już wspomniano, Komisja podejmuje wszelkie możliwe działania w celu dopilnowania 
tego, by Portugalia przyjęła i wdrożyła plany gospodarowania wodami w dorzeczu. Obecnie 
Komisja przeprowadza ocenę planów przedłożonych przez państwa członkowskie. Ocena 
portugalskiego planu zostanie wykonana, gdy tylko plan ten zostanie przyjęty i przekazany 
Komisji.

                                               
1Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.


