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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0357/2012 dėl Aukštutinio Reino departamento Vitelsemo 
požeminio vandens ištekliams kylančių pavojų, kurią pateikė Prancūzijos 
pilietis Yann Flory Nappe phréatique en danger – Destocamine vardu

1. Peticijos santrauka

1997 m. buvusiai Elzaso kalio šachtai STOCAMINE prefekto dekretu suteiktas leidimas 
priimti nuodingas atliekas. Iki 2002 m. buvo sukaupta apie 44 000 tonų atliekų, bet po to kilo 
gaisras ir veikla buvo sustabdyta. Nuo tada nerimsta ginčai dėl šių atliekų sutvarkymo.
Peticijos pateikėjas ir jo interesams atstovaujanti grupė norėtų, kad atliekos būtų pašalintos ir 
laikomos kur nors kitur. Jis mano, kad šios atliekos kelia pavojų Reino baseino (Europoje 
unikalaus geriamojo vandens šaltinio) požeminio vandens ištekliams. Peticijos pateikėjas 
ragina komiteto narius atvykti ir patiems įvertinti grėsmę. Jis tvirtina, kad Prancūzijos 
valdžios institucijos elgiasi aplaidžiai ir neatlieka savo pareigų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. spalio 24 d.

„Požeminių sąvartynų (arba požeminių saugyklų) veikla reglamentuojama Sąvartynų 
direktyva1. Direktyvoje nenustatytos griežtos taisyklės dėl sąvartynų įrengimo vietos ir 
valdymo, tačiau joje pateiktas reikalavimų, į kuriuos turėtų atsižvelgti valstybės narės 
kompetentinga valdžios institucija, sąrašas. Galutinį sprendimą dėl sąvartyno vietos 

                                               
1 Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų, OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
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parinkimo ir leidimo sąvartynui suteikimo, įskaitant rizikos aplinkai vertinimą, turi priimti 
valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos.

Peticijos pateikėjas nepateikia jokių įrodymų, kad Prancūzijos valdžios institucijos nesilaikė 
pirmiau minėtų įsipareigojimų; jis nurodo galimą pavojų, tačiau nepateikia įrodymų, kad 
atitinkamas sąvartynas daro didelį poveikį aplinkai (ypač požeminiam vandeniui).

Vandens pagrindų direktyvoje1 ir Požeminio vandens direktyvoje2 nustatyti požeminio 
vandens kokybės reikalavimai. Iš valstybių narių reikalaujama vertinti požeminio vandens 
cheminę būklę, vengti požeminio vandens telkinių būklės blogėjimo ir iki 2015 m. užtikrinti 
vandens telkinių gerą cheminę būklę.

Prancūzijos valdžios institucijos perkėlė minėtus teisės aktus į nacionalinę teisę ir parengė 
upių baseinų valdymo planus (UBVP), taip pat ėmėsi priemonių, skirtų gerai būklei iki 
2015 m. užtikrinti. Upių baseinų valdymo planai parengti surengus plataus masto viešų 
konsultacijų procedūrą. Planų nuorodas galima rasti šioje interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm.

Prancūzijos valdžios institucijos pavedė ekspertams parengti ataskaitą apie „Stocamine“ 
kasyklą. Iš ekspertų ataskaitos matyti, kad Prancūzijos valdžios institucijos žino apie minėtas 
problemas ir yra pasirengusios užtikrinti, kad būtų laikomasi minėtų direktyvų reikalavimų.

Komisija nenustatė jokių ES teisės aktų pažeidimų.“

                                               
1 Direktyva 2000/60/EB, OL L 327, 2000 12 22.
2 Direktyva 2006/118/EB, OL L 372, 2006 12 27.


