
CM\720409HU.doc PE405.796v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

17.04.2008

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Pedro Domínguez Gento , spanyol állampolgár által benyújtott 0808/2006.
számú  petíció a Júcar folyó szennyezéséről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Júcar folyó szennyezésének megelőzésére irányuló 
intézkedések hiányát. Szerinte a folyó erősen szennyezett, ami a halállomány kipusztulását 
okozza. A petíció benyújtója azt kéri, hogy az Európai Parlament lépjen közbe, és a helyi 
hatóságokkal büntettesse meg az illetékeseket, és tegyék meg a vízminőség helyreállításához 
szükséges valamennyi intézkedést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. április 17.

„1. Háttér

Pedro Domínguez Gento petíciót küldött az Európai Parlamenthez, hogy panaszt tegyen a 
Júcar folyó (Spanyolország) halállományának több ízben előforduló pusztulása miatt. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy három halállomány-pusztulási incidens történt az utóbbi 
kevesebb, mint két hónapos időszakban Azire és Sueca falvak közelében, és hogy amikor ez 
az előző években más alkalmakkal is előfordult, a hatóságok nem tettek semmit. A petíció 
benyújtója a folyó alacsony vízhozamát, valamint a vízbe vezetett toxikus szennyvizek 
valószínű jelenlétét okolja ezen események előfordulásáért, és azt kéri, hogy az Európai 
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Parlament kérjen tájékoztatást a spanyol hatóságoktól a következőket illetően: milyen 
intézkedéseket tesznek ezen incidensek elkerülése érdekében; sikerült-e azonosítaniuk az 
illetékeseket, és milyen büntetést szabtak ki rájuk.

2. A Bizottság megjegyzései

A halállomány pusztulásának különböző okai lehetnek. Sok esetben a nem megfelelően kezelt 
szennyvíz vízbe vezetéséhez kapcsolódnak. A 2000 decemberében nyilvánosságra hozott 
2000/60/EK vízügyi keretirányelv megállapítja a vízforrások használatára vonatkozó részletes 
tervezés szükségességét annak érdekében, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (RBMP) 
fejlesztése által elkerüljük a nem fenntartható megoldásokat és a visszafordíthatatlan 
környezetkárosodást. A vízügyi keretirányelv értelmében az első vízgyűjtő-gazdálkodási 
terveket 2009 decemberéig hozzák majd nyilvánosságra. A vízügyi keretirányelv 4. cikkben 
meghatározott általános célja az, hogy a teljes vízkészlet jó állapotba kerüljön 2015-re. A 
vízügyi keretirányelv 5. cikke – mint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felé megtett első lépés –
előírta a tagállamok számára, hogy vizsgálják felül 2004 decemberéig az emberi 
tevékenységeknek a felszíni és felszín alatti vizekre kifejtett hatását. A felülvizsgálat célja az 
irányelv céljainak elérését veszélyeztető víztestek azonosítása volt. Végül a veszélyeztetetett 
víztesteket az irányelv intézkedési programjának vetik majd alá annak érdekében, hogy 2015-
ig jó állapotba kerülhessenek. A spanyol hatóságok benyújtották a Bizottsághoz az 5. cikkel 
kapcsolatos jelentés összefoglalóját. A Júcar vízgyűjtőről szóló jelentés „veszélyeztetett 
állapotúnak” nyilvánítja a Júcar folyót, ami azt jelenti, hogy a jó állapot elérését célzó 
megfelelő intézkedéseknek bele kell kerülniük a 2009-es vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe. Az 
5. cikkel kapcsolatos jelentésbe foglalt információ szerint jelentős mennyiségű nem 
megfelelően kezelt kommunális szennyvíz található a Júcar folyó e szakaszában. A szennyvíz 
vízbe vezetése következtében a sürgősségi fokot a „nagyon magas” kategóriába sorolták. 
Ebben a tekintetben két horizontális jogsértési eljárás zajlik Spanyolország ellen, mivel nem 
hajtotta végre megfelelően a kommunális szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK 
irányelvet1. A kommunális szennyvízgyűjtésre és -kezelésre vonatkozó követelmények 
teljesítésének hiánya sok spanyolországi településen aggodalomra ad okot. Alzira és Sueca 
falvaknak a szennyvíz folyóvízbe történő vezetése beletartozik, másokkal egyetemben a Júcar 
vízgyűjtőben, a 10000 lakos-egyenértéket meghaladó, kényes területen történő 
szennyvízkibocsátás ellen indított jogsértési eljárásba.

3. Következtetések

A petícióban leírt halállomány pusztulásának leggyakoribb oka a Júcar folyó menti 
településeken a szennyvíz megfelelő kezelésének hiánya. Ezzel a problémával már 
foglalkozott a Bizottság egy jogsértési eljárás (91/271/EGK irányelv megsértése) keretében. 
Ami a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv szerinti vízgyűjtési és -gazdálkodási terveket illeti, a 
Bizottság gondosan ellenőrizni fogja azokat, a jó állapot eléréséért tett megfelelő lépések 
biztosítása érdekében.”

                                               
1 HL L 135, 1991.5.30., 40-52. o.
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