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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pareiškia, kad vanduo yra bendras žmonijos išteklius ir viešoji gėrybė, todėl jis neturėtų 
būti pasipelnymo šaltinis, o teisė juo naudotis turėtų būti pagrindinė ir visuotinė; pabrėžia, 
kad tausus vandens naudojimas yra būtinas siekiant apsaugoti aplinką ir išsaugoti sveikatą 
– tikslų, kurie yra itin svarbūs klimato reguliavimo procesams; pakartoja, kad „vandens 
išteklių valdymui neturėtų būti taikomos vidaus rinkos taisyklės“ (EP rezoliucija 
P5_TA (2004)0183), ir ragina Europos Komisiją persvarstyti atitinkamus teisės aktus, 
visų pirma dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų, siekiant užtikrinti vandentvarką ir vandens bei 
vandens tiekimo paslaugų viešąjį valdymą; 

2. yra susirūpinęs, kad vandens poreikio ir turimų išteklių pusiausvyra daugelyje Europos 
regionų pasiekė kritinį lygį ir kad dėl klimato kaitos padėtis gali dar labiau pablogėti; šiuo 
metu vandens nuolat trūksta visoje kai kurių valstybių narių teritorijoje; 

3. atkreipia dėmesį, kad Vandens pagrindų direktyvoje (VPD) yra nustatyta visų ES vandens 
telkinių – požeminio ir paviršinio vandens telkinių, ežerų, upių ir pakrančių vandenų –
apsaugos sistema ir nurodytas tikslas iki 2015 m. pasiekti „gerą ekologinę ir cheminę 
būklę“;

4. reiškia susirūpinimą, kad šiuo metu įgyvendinant VPD neveiksmingas taikymas ir 
vykdymo užtikrinimas tebėra labai svarbi problema; vertinant, kaip šiuo metu 
įgyvendinama VPD, matyti, kad kai kurios valstybės narės atsilieka nuo grafiko, ES 
vandens telkinių vientisumas toli gražu nėra priimtinas ir kad kitų ES politikos krypčių 
tikslai, įskaitant pramonės, žemės ūkio ir transporto politiką, dažnai akivaizdžiai 
prieštarauja su vandens apsauga susijusiems tikslams;

5. mano, kad miesto nuotekų taršos poveikis vandens aplinkai yra vienas svarbiausių ir kad 
sėkmingas Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimas daro didelę įtaką visų 
valstybių narių vandens kokybei, taigi ir siekiui sėkmingai įgyvendinti VPD;

6. pažymi, kad nors pažanga įgyvendinant Miesto nuotekų valymo direktyvą padaryta, vis 
dar yra trūkumų, susijusių su atitikties nuotekų surinkimo ir (arba) valymo sistemų 
rodikliais; prašo Komisijos teikti daugiau paramos finansuojant nuotekų valymo 
įrenginius ir nuotekų surinkimo sistemų infrastruktūrą Europos Sąjungoje;

7. taip pat pažymi, kad iš visų peticijų, susijusių su aplinkosaugos skundais, kurios Peticijų 
komitetui teikiamos nuo 1988 m., 589 peticijos yra susijusios su valstybių narių vandens 
kokybe ir kiekybe (166 peticijos gautos iš Ispanijos, 129 – iš JK, 97 – iš Vokietijos, 60 –
iš Italijos, 55 – iš Prancūzijos, 34 – iš Graikijos, 16 – iš Nyderlandų, 16 – iš Portugalijos, 4 
– iš Lenkijos, 4 – iš Rumunijos, 3 – iš Suomijos, 2 – iš Bulgarijos, 2 – iš Vengrijos ir 1 –
iš Slovėnijos; kai kurios iš jų pasirašytos kelių pateikėjų (žr. peticiją Nr. 0784/2007, su 
2 036 parašais); pripažįsta, kad šiomis peticijomis įrodoma, jog vanduo yra labai svarbi 
Europos Sąjungos piliečių problema;
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8. primena valstybėms narėms VPD joms nustatytus įpareigojimus iki 2015 m. pasiekti gerą 
vandens būklę ir ragina valstybes nares bei Komisiją imtis visų būtinų priemonių, kad 
siekiant šių vandens kokybės gerinimo tikslų būtų skirta pakankamai lėšų ir suteikta 
pakankama techninė pagalba; mano, kad piliečių, aplinkos apsaugos nevyriausybinių 
organizacijų ir pilietinės visuomenės dalyvavimas yra būtinas siekiant sėkmingai 
įgyvendinti VPD ir apskritai užtikrinti tvarią aplinkosaugos vadybą;

9. ragina Europos Komisiją ryžtingiau atlikti tyrimus, būti aktyvesnę ir reiklesnę;

10. atkreipia dėmesį į tam tikrą veiklą, dėl kurios skundžiasi peticijų pateikėjai, įskaitant 
atliekų sąvartynų, žemės ūkio ir pramonės veiklą, kuri daro didelę įtaką aplinkai ir žmonių 
sveikatai ir dėl kurios vandens kokybė prasta; todėl reikalauja atsisakyti subsidijų, dėl 
kurių mažėja paskatos užtikrinti veiksmingą vandentvarką, nes skatinama naudoti per 
daug vandens, ir leisti naudoti tikslinėms dotacijoms skirtas lėšas, pavyzdžiui, neturtingai 
gyvenantiems ir kaimo vietovių gyventojams remti, kad visiems būtų suteikta prieinama 
galimybė naudotis vandeniu;

11. apgailestauja, kad į Europos Komisijos pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama VPD 
(COM(2011) 876), iš sąrašo, kurį sudaro 2 000 cheminių medžiagų, kurios gali būti 
pavojingos ir turėtų būti stebimos ir mažiau vartojamos, įtraukta tik 15 naujų cheminių 
medžiagų ir kad jame nenustatytas terminas, iki kurio turi būti laipsniškai atsisakyta 
pavojingiausių cheminių medžiagų, nors jau 2000 m. susitarta dėl aiškių teisinių 
reikalavimų; todėl prašo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rengiant rekomendaciją Komisijai ypatingą dėmesį skirti minėtoms prioritetinėms 
cheminėms medžiagoms, kurias peticijų pateikėjai labai dažnai vadina toksiškomis 
radioaktyviomis atliekomis, atsižvelgiant į didelį šių vandens teršalų keliamą pavojų 
žmonių sveikatai;

12. taip pat prašo Komisijos ir valstybių narių pagerinti cheminių vandens teršalų stebėsenos 
ir ataskaitų teikimo sistemą ir sukurti mechanizmą siekiant gauti daugiau informacijos 
apie kitų teršalų, kuriuos ateityje gali prireikti stebėti ES lygmeniu, sankaupas;

13. mano, kad maistinių medžiagų tarša tebėra opi problema, eutrofikacija ir toliau daro 
poveikį biologinei įvairovei ir niokoja vertingas ekosistemų funkcijas, be to, tikėtina, jog 
nustačius taršą maistinėmis medžiagomis bus galima paaiškinti daugiau kaip pusę 
priežasčių, dėl kurių, kaip manoma, bus sunku pasiekti gerą paviršinio vandens telkinių 
būklę iki 2015 m.;

14. prašo, kad 2012 m. Komisija parengtų ir paskelbtų veiksmų planą, kuriame būtų pateiktos 
rekomendacijos, kaip padidinti vandens išteklių ir žemės naudojimo tausumą, kaip 
įgyvendinti ekosistemų apsaugos priemones pagal BŽŪP, kaip kurti metodus siekiant 
įtraukti šį vandens klausimą į visų sričių politiką ir kaip tobulinti vandentvarkos valdymą, 
mokslinių tyrimų veiklą bei duomenų rinkimą; Komisija taip pat raginama 2012 m. 
paskelbti Europos vandenų apsaugos veiksmų planą, kuris būtų pagrįstas VPD 
įgyvendinimo, ES vandens trūkumo ir sausrų politikos, taip pat ES prisitaikymo politikos, 
susijusios su vandentvarka, persvarstymo išvadomis;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti visuomenės informavimo apie vandenį 
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programas siekiant sukurti Europos piliečių vandens taupymo ir tausaus vandens 
vartojimo kultūrą.


