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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0834/2012 dėl aplinkai žalingo Tacho upės baseino valdymo, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis Miguel Ángel Sánchez Pérez organizacijos 
Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, einantis organizacijos „Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y 
Alberche“ pirmininko pareigas, skundžiasi dėl prastos Tacho upės baseino apsaugos būklės ir 
aplinkai žalingo jo valdymo, ypač teritorijose tarp Bolarkės tvenkinio (isp. embalse de 
Bolarque) ir Talavera de la Reinos savivaldybės. Peticijos pateikėjai pažymi, kad Europos 
Komisija pradėjo pažeidimo tyrimo procedūrą ir galiausiai kreipėsi į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą dėl įtarimų, kad Ispanija nevykdo savo įsipareigojimų dėl hidrologinių 
planų priėmimo. Peticijos pateikėjai teigia, kad Tacho upės hidrologinio plano projektas dar 
tik bus viešai pristatytas. Šis projektas buvo paskelbtas Aplinkos ministerijos interneto 
svetainėje, tačiau po paros pašalintas. Peticijos pateikėjai atkreipia dėmesį į neigiamą poveikį 
aplinkai, kuris upės baseinui daromas pastaruosius trisdešimt metų, ir nurodo kelių ES 
aplinkos direktyvų, visų pirma ES Vandens pagrindų direktyvos, Paukščių direktyvos, 
Buveinių direktyvos ir Miesto nuotekų valymo direktyvos, pažeidimus. Peticijos pateikėjai 
priduria, kad neigiamas poveikis daromas įvairioms tinklo „Natura 2000“ vietovėms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Pagal Vandens pagrindų direktyvą1 valstybės narės iki 2009 m. gruodžio 22 d. turėjo patvirtinti 
ir perduoti Komisijai upių baseinų valdymo planus, skirtus kiekvienam upės baseino rajonui.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pastarajame savo 2012 m. spalio 4 d. sprendime (Byla 
C-403/11 Komisija prieš Ispaniją) patvirtino, kad Ispanija neįvykdė šio įsipareigojimo, išskyrus 
Distrito Fluvial de Cataluña.

Komisija paprašė Ispanijos valdžios institucijų pateikti priemones, kurių imtasi siekiant įvykdyti 
to sprendimo sąlygas, būtent patvirtinti likusius upių baseinų valdymo planus (įskaitant Tacho 
upės baseino valdymo planą).

Dėl kaltinimų, susijusių su kitais Vandens pagrindų direktyvos pažeidimais Tacho baseine, 
Komisija galės išnagrinėti, ar to baseino upės baseino valdymo planas atitinka Vandens 
pagrindų direktyvos reikalavimus, ir prireikus imtis veiksmų tik tada, kai apie šį planą bus 
pranešta.

Dėl galimų Paukščių2 ir Buveinių3 direktyvų pažeidimų, Komisija pažymi, kad įvairios tinklo 
„Natura 2000“ vietovės yra peticijos pateikėjo minimoje Tacho upės dalyje, ypač įskaitant 
vietoves Carrizales y Sotos de Aranjuez, ES0000169 Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica 
de Tajo y Azután, ES0000438 Carrizales y sotos del Jarama y Tajo, ES0000163 Sierra de 
Altomira, ES3110006 Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid ir ES4250014 Sotos 
del río Alberche.

Remiantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalimis, Ispanija yra įpareigota imtis atitinkamų 
priemonių, kad išvengtų buveinių ir rūšių svarbos mažėjimo Europos „Natura 2000“ 
vietovėse. Komisija pritaria tam, kad šių vietovių upės ekosistemos ypač pažeidžiamos dėl 
vandens kokybės prastėjimo ir vandens nuotėkio režimo pokyčių. Vis dėlto, remiantis 
Komisijai pateikta informacija, neaišku, kaip šias vietoves neigiamai veikia upės valdymo 
sistema. Remiantis pateikta informacija, Komisija mano, kad šiuo etapu nėra įrodymų, iš 
kurių būtų galima nustatyti Paukščių ir Buveinių direktyvos pažeidimą.

Dėl galimų Miesto nuotekų valymo direktyvos4 pažeidimų, Komisija dar kartą pateikia atsakyme 
į klausimą raštu Nr. 8857/2011 išreikštą nuomonę. Komisija ėmėsi teisinių veiksmų prieš 
Ispaniją dėl įsipareigojimų tinkamai valyti aglomeracijų, turinčių daugiau kaip 10 000 gyventojų 
ekvivalentų (g. e.), nuotekas, išpilamas pažeidžiamose vietovėse (įskaitant Tacho vandenskyrą), 
nevykdymo.

                                               
1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1–73). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Direktyva 2009/31/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).
2 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos 
(OL L 20/7, 2010 1 26).
3 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
4 Direktyva 91/271/EEB, OL L 135, 1991 5 30.
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Be to, 2012 m. birželio 21 d. įvertinusi Ispanijos pateiktą informaciją apie 2 000–10 000 
gyventojų ekvivalentų aglomeracijas, Komisija Ispanijos valdžios institucijoms pateikė oficialų 
pranešimą, kuriame taip pat nurodytos peticijos pateikėjo minimos aglomeracijos Tacho upės 
srityje. Komisija, prieš nuspręsdama, ar reikia imtis papildomų veiksmų, šiuo metu vertina 
atsakymą į šį pranešimą.

Išvada

Komisija imasi visų priemonių, kad užtikrintų, kad Ispanija patvirtintų ir įgyvendintų upių 
baseinų valdymo planus, įskaitant Tacho baseino planą, o ypač kad Ispanija imtųsi reikiamų 
priemonių Teisingumo Teismo bylos C-403/11 Komisija prieš Ispaniją sprendimui vykdyti.

Dėl Paukščių ir Buveinių direktyvų įgyvendinimo, Komisija mano, kad nėra įrodymų dėl šių 
direktyvų nuostatų pažeidimo.

Dėl tinkamo Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo peticijos pateikėjo minimoje 
Tacho upės srityje, Komisija tęs jau pradėtus teisinius veiksmus.“


