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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Thomas C Burke, ír állampolgár által Lagavooren érintett lakói nevében benyújtott
0494/2006 sz. petíció az írországi North Leinsterben egy fontos víztartó réteg védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az írországi Lagavooren érintett lakói nevében bírálja azt, ahogyan a 
helyi hatóságok kiaknáznak egy, a North Leinster régió számára fontos víztartó réteget. A 
petíció benyújtója kifejti, hogy a Meath megyei tanács engedélyt adott a Cememt Limited 
vállalatnak kőfejtőjük víztelenítésére. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a vizet a 
víztározó rendszer helyett a Nanny folyóba szivattyúzzák. Ezenkívül megkérdőjelezi a helyi 
hatóságok azon állítását, miszerint a kőfejtő talaja szennyezi a vizet, és úgy véli, hogy ez a 
probléma könnyen megoldható lenne, ha néhány módosítást eszközölnének a víz 
kiszivattyúzásának módszerében. Arra kéri a Parlamentet, hogy segítsen megakadályozni a 
további vízpazarlást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. november 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz.

Háttér

A 2000/60/EK irányelv1 meghatározza a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteit (a 
vízről szóló keretirányelv). A 2000 decemberében kihirdetett vízről szóló keretirányelv
(WFD) megállapítja, hogy a nem fenntartható megoldások és a környezet visszafordíthatatlan 
károsodásának elkerülése érdekében a vízkészletek felhasználásra vonatkozóan részletes 
tervezésre van szükség, ami a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (RBMP) kidolgozása révén 
                                               
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
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valósul meg. A WFD előírja, hogy az első vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 2009 decemberéig 
kell közzétenni.

2009-től kezdve minden olyan tervet vagy programot, amely hatást gyakorol a 
vízkészletekre vagy vízminőségre, össze kell hangolni az RBMP rendelkezéseivel, hogy a 
WFD környezetvédelmi célkitűzései teljesülhessenek. E környezetvédelmi célkitűzések 
közé tartozik a víztestek állapota romlásának megakadályozására vonatkozó kötelezettség.

A felszín alatti vízkészletek tekintetében a WFD célkitűzései a kémiai és a mennyiségi 
állapotot egyaránt érintik. Ezzel összefüggésben a tagállamoknak védeniük, javítaniuk kell 
és helyre kell állítaniuk az összes felszín alatti víztestet, és biztosítaniuk kell az egyensúlyt 
a felszín alatti víz kitermelése és utánpótlása között, azzal a céllal, hogy 2015 vége előtt 
elérjék a felszín alatti vizek jó állapotát.

A petíció

A petíció benyújtója az írországi Lagavooren érintett lakói nevében bírálja azt, ahogyan a 
helyi hatóságok kiaknáznak egy, a North Leinster régió számára fontos víztartó réteget. A 
petíció benyújtója kifejti, hogy a Meath megyei tanács engedélyt adott egy cementgyártó 
vállalatnak, hogy napi 15 000 m³ víz erejéig vízteleníthesse kőfejtőjét, és hogy a 
(szenny)vizet a közeli Nanny folyóba szivattyúzzák, ami vízveszteséggel jár, miközben a 
térségben mindenhol vízhiány van. Annak, hogy a (szenny)vizet nem a víztározó 
rendszerbe szivattyúzzák, az az oka, hogy dízelolajjal stb. szennyezett.

A petíció benyújtója ezért megkérdezte a tanácstól, hogy víztartó rétegből származó vizet 
miért ne lehetne kiszivattyúzni a kőfejtőből (pl. 500 méterrel távolabb), ilyen módon 
megmaradna a kőfejtő víztelenítésének lehetősége, és az (akkor már tiszta) víznek a 
víztározó rendszerbe történő szivattyúzása is lehetővé válna, hogy egy fontos 
ivóvízkészletet optimálisan ki lehessen használni.

A Bizottság észrevételei

Ahogy az a fenti (1) bekezdésben szerepel, a WFD megállapítja, hogy a nem fenntartható 
megoldások és a környezet visszafordíthatatlan károsodásának elkerülése érdekében a 
vízkészletek felhasználásra vonatkozóan részletes tervezésre van szükség, ami a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek (RBMP) kidolgozása révén valósul meg. A felszín alatti vízkészletek 
mennyiségi állapotának tekintetében a követelmény a felszín alatti víz kitermelése és 
utánpótlása közötti egyensúly biztosítása.

Másképpen fogalmazva, a kiszivattyúzott felszín alatti vizek ivóvízként történő 
újrafelhasználása a WFD értelmében nem kötelező, hacsak nem képezi részét azon 
intézkedéseknek, amelyek egy adott területen a jó mennyiségi állapot elérésének 
biztosítására irányulnak. A petíció benyújtója által adott ismertetést figyelembe véve úgy 
tűnik, hogy az ügy nem vezet a felszín alatti víztest romlásához (legalább is ez nem 
bizonyított).
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A Bizottság nagyon józannak tartja a petíció benyújtójának arra vonatkozó javaslatát, hogy 
a felszíni vizet a kőfejtőtől 500 méterre szivattyúzzák ki, hogy a szennyezetlen vizet a 
víztározóba lehessen szivattyúzni ahelyett, hogy a Nanny folyóba pazarolják. Ez azonban 
nem kötelező a WFD értelmében, és ezért a Meath megyei tanács belátására van bízva.

Lehetne azzal érvelni, hogy a kőfejtő üzemeltetője a folyóba történő kibocsátás előtt 
szénhidrogénekkel szennyezi a vizet, ennélfogva a Közösség vízi környezetébe bocsátott
egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló 76/464/EGK irányelv1 hatálya 
alá tartozik, de a petíció benyújtója nem ezt a problémát vetette fel, és nem is áll 
rendelkezésre információ ennek értékeléséhez.

Következtetés

A petíció benyújtója által megadott tényeket figyelembe véve a Bizottságnak ebben a 
szakaszban az a véleménye, hogy nincs ok feltételezni a vízről szóló keretirányelv 
megsértését, mivel úgy tűnik, hogy a mennyiségi állapotra vonatkozó célkitűzés elérése
nincs veszélyben.

                                               
1 HL L 129., 1976.8.15., 23–29. o.


