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Tárgy: A Colette Goeuriot, francia állampolgár által a lotaringiai bányásztelepülések 
nevében benyújtott 0261/2005. számú petíció a lotaringiai bányászat 
megszüntetésének környezetre és egészségre gyakorolt kockázatairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az elhagyott lotaringiai vasércbányákból eredő 
hidrogeológiai kockázatok miatt, és különösen a 130 település alatt található vasérctárnák 
beázásával kapcsolatban, ami már eddig is süllyedést és károkat okozott a házakban, amióta a 
beszivárgott vizeket nem szivattyúzzák ki rendszeresen. Ráadásul a bányákban használt 
ásványok és más káros anyagok bomlása növeli a felszín alatti víz szennyezettségét és 
hatással lehet a keleti irányba, a Moselle folyóba kerülő túlfolyásra. A petíció benyújtója ezért 
felkéri a Parlamentet, hogy győzze meg a francia hatóságokat arról, hogy állítsák vissza a 
felszín alatti víz rendszeres szivattyúzását a vasércben gazdag Lotaringiai-medencében. A 
petíció benyújtója ezzel kapcsolatosan a vízminőségről szóló 2000/60/EK keretirányelvre, a 
felszín alatti vizek megtisztításának 2015-ös határidejére, valamint a tagállamok ezzel 
kapcsolatos kötelezettségeire utal. Hivatkozik továbbá az elővigyázatosság elvére, ami a 
közösségi (174. cikk) és a francia jogszabályoknak (2/2/95. sz. törvény) is sarokköve.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. szeptember 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. november 30.

A helyzet leírásának összefoglalása: 
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A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az elhagyott lotaringiai vasércbányákból eredő 
hidrogeológiai kockázatok miatt, és különösen a 130 település alatt található vasérctárnák 
beázásával kapcsolatban, ami már eddig is süllyedést és károkat okozott a házakban, amióta a 
beszivárgott vizeket nem szivattyúzzák ki rendszeresen. Ráadásul a bányákban használt 
ásványok és más káros anyagok bomlása növeli a felszín alatti víz szennyezettségét és 
hatással lehet a keleti irányba, a Moselle folyóba kerülő túlfolyásra. 

A petíció benyújtója kéri az európai intézményeket, hogy győzzék meg a francia hatóságokat 
arról, hogy állítsák vissza a talajvizek rendszeres szivattyúzását a vasércben gazdag 
Lotaringiai-medencében. A petíció benyújtója ezzel kapcsolatosan a vízminőségről szóló 
2000/60/EK keretirányelvre, a felszín alatti vizek megtisztításának 2015-ös határidejére, 
valamint a tagállamok ezzel kapcsolatos kötelezettségeire utal. Hivatkozik továbbá az 
elővigyázatosság elvére (a Szerződés 174. cikkére) és a francia jogszabályra (2/2/95. sz. 
törvény).
A helyzet magyarázata és a Bizottság intézkedései: 
A vízügyi keretirányelv előírja a tagállamok számára, hogy hajtsák végre a szükséges 
intézkedéseket a szennyező anyagok felszín alatti vizekbe történő bevezetésének 
megelőzésére vagy korlátozására, és a felszín alatti víztestek állapotromlásának 
megakadályozására. Ezzel összefüggésben a tagállamoknak védeniük és javítaniuk kell, 
valamint helyre kell állítaniuk a felszín alatti víztesteket, és biztosítaniuk kell az egyensúlyt a 
kitermelés és az utánpótlás között azzal a céllal, hogy 2015-re elérjék a felszín alatti vizek jó 
(vegyi és mennyiségi) állapotát. Általános szabályként ezért minden felszín alatti víznek el 
kell érnie a jó állapotot eddig az időpontig. E követelmények azonban számos eltérési 
záradékot tartalmaznak, a 4. cikk (4)–(8) bekezdésében előírt meghatározott feltételek mellett.

A vízügyi keretirányelv végrehajtásával összefüggésben a tagállamok az 5. cikk alapján 
elvégezték az emberi tevékenység által a felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt 
terhelések és hatások elemzését, amelyről most nyújtanak be jelentést az Európai 
Bizottságnak. E problémajellemzés alapján a tagállamoknak ellenőrző programokat kell 
kialakítaniuk minden egyes vízgyűjtő kerületben, és azokat 2006 végéig működésbe kell 
hozniuk. A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint ennek 2007 végéig az egyes 
vízgyűjtőkön azonosított jelentős vízgazdálkodási kérdések időközi áttekintéséhez, valamint 
egy olyan vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezet kidolgozásához kell vezetnie, amelyet annak 
közzététele (2009 vége) előtt 2008 végéig nyilvános konzultációra kell bocsátani.

Elismert tény, hogy a hosszú bányászati múltra visszatekintő területeken a vízügyi helyzet 
tartós hatásoknak van kitéve a felszín alatti vizek minősége és mennyisége vonatkozásában. 
Kétségtelenül ez a helyzet a lotaringiai régióban és más európai területeken is, például Anglia 
és Wales bányászrégióiban és a németországi Ruhr-vidéken. A felszín alatti vizeknek az 
elhagyott bányákhoz kapcsolódó szennyeződését ezért a tagállamoknak a vízügyi 
keretirányelv követelményeire figyelemmel kell megfelelően megfontolniuk. Elsőként 
azonosítani kell e kockázatokat a terhelésekről és hatásokról szóló, az 5. cikkben említett 
jelentésben. Ezt követően az ellenőrzési adatoknak lehetővé kell tenniük a kockázatnak kitett 
felszín alatti víztestek egyértelmű értékelését, és 2007-ig egy első állapotértékelést. A 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv (2008 végéig nyilvános konzultációra bocsátott) tervezetének 
nyilvánvalóan ki kell térnie a petíció benyújtója által felvetett problémára, és megfelelő 
helyreállító intézkedéseket kell javasolnia, amelyeknek – a vízügyi keretirányelv intézkedési 
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programja (11. cikk) szerint – 2012 végéig működésbe kell lépniük. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy sok esetben a felszín alatti vizek helyreállítása technikailag nehéz vagy 
aránytalanul költséges, ami indokolhatja, hogy a tagállamok éljenek a vízügyi keretirányelv 4. 
cikkének (5) bekezdése szerinti eltérésekkel, amennyiben a kapcsolódó feltételek teljesülnek.

A bányászati hulladék öröksége vonatkozásában továbbá a kitermelő iparágakból származó 
hulladék kezeléséről szóló, a közeljövőben elfogadásra kerülő irányelvben szerepelni fognak 
olyan rendelkezések, amelyek előírják a tagállamok számára azon bezárt és elhagyott 
bányászati hulladékkezelő létesítmények leltárának elkészítését, amelyek jelentős, 
kedvezőtlen környezeti hatással járnak. A javasolt irányelv lehetővé teszi az ilyen 
hulladékkezelő létesítmények helyreállítási módszereinek kidolgozását is. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy ezt az irányelvet az Európai Parlament és a Tanács még nem fogadta el.

Következésképpen ebben a szakaszban az Európai Bizottságnak nincs lehetősége arra, hogy a 
előírja a francia hatóságok számára a vízügyi keretirányelvvel összefüggésben meghozandó 
intézkedéseket. Csak abban az esetben lesz mód jogi intézkedésekre, ha a vízügyi 
keretirányelv menetrendjével kapcsolatban a fent említett követelmények közül egy vagy több 
megsértését jelentik.

4. A Bizottságtól 2006. augusztus 30-án kapott válasz.

Mint ahogy arra a Bizottság 2005. november 30-i közleménye is rámutat, a vizek minőségére 
a vízügyi keretirányelv alkalmazandó, amelynek célja 2015-ig elérni a felszíni és felszín alatti 
vizek jó állapotát. A vízügyi keretirányelv végrehajtása lépésről lépésre történik, és Európa 
vizeinek a rendelkezésre álló adatok alapján végzett környezeti elemzésével (5. cikk) 
kezdődik. Az elemzésnek tartalmaznia kell azon víztestek leírását, amelyek esetében fennáll 
valamely, a környezeti minőségre vonatkozó célkitűzés meg nem valósulásának veszélye 
2015-ig. Franciaország már megtette a szóban forgó lépéseket, és benyújtotta az 5. cikkben 
említett jelentést a Rajna-Mosel-Saar folyók vízgyűjtő területére vonatkozóan. A francia 
hatóságok jelentése azt mutatja, hogy a 15 felszín alatti víztest közül 9, a 469 felszíni víztest 
közül pedig 209 veszélyeztetett. Rámutat továbbá, hogy a hidrogeológiai nyomás mellett a 
nitrogén, a foszfor, a növényvédő szerek és az organikus szennyezés jelentik a fő problémát.

A francia hatóságok az interneten is közzétették a jelentést, hogy a lakosság is 
hozzáférhessen. A szóban forgó jelentés további lépésekhez szolgáltat alapot a vízügyi 
keretirányelv 13. cikkében rögzített vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozására, amelyek 
tervezetét a tagállamok nyilvános konzultációt követően 2008 végéig kötelesek elkészíteni. A 
terveknek 2009 végéig működésbe kell lépniük.
Az elhagyott vasércbányákból eredő vízszennyezéssel kapcsolatos panaszokat a francia 
hatóságokhoz kell benyújtani a Rajna-Mosel-Saar folyók vízgyűjtő területére vonatkozó 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozásának nyilvános konzultációs szakaszában.

A rendelkezésre álló információk alapján az Európai Bizottság nem talált a vízügyi 
keretirányelvnek a francia hatóságok általi megsértésére utaló jelet.
A petíció benyújtójának második panaszát illetően, amely az elhagyott vasérctárnák 
vízszivárgásából adódó süllyedésre vonatkozik, meg kell jegyezni, hogy ez a kérdés nem 
tartozik az érvényes EU-jogszabályok hatálya alá, következésképpen a tagállamok 
kizárólagos hatáskörét képezi.
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5. A Bizottságtól 2010. május 11-én kapott válasz.

Mint ahogyan azt a Bizottság már közölte, a vizek minőségére a 200/60/EK vízügyi 
keretirányelv alkalmazandó1. A célja 2015-ig elérni a felszíni és felszín alatti vizek jó 
állapotát. 
A vízügyi keretirányelv végrehajtása lépésről lépésre történik. A vízügyi keretirányelv 
céljainak elérését szolgáló fő eszközök a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az intézkedési 
programok, amelyeket nyilvános konzultációs folyamatot követően legkésőbb 2009. 
december 22-ig el kellett fogadni. 
Franciaország a prefektus mellett működő regionális fejlesztési titkárság 2009-523. számú 
határozatával 2009. november 27-én fogadta el a Rajna–Meuse vízgyűjtő területre vonatkozó 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és intézkedési programot  

(elérhető a http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php címen).
A rendelkezésre álló információk alapján az Európai Bizottság ebben az esetben nem talált a 
vízügyi keretirányelvnek a francia hatóságok általi megsértésére utaló jelet.

"

                                               
1 HL L 327., 2000.12.22, 1–73. o.


