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Tárgy: Ivan Martin, francia állampolgár által az ADEVAC és a „Stop Nuisances” 
nevében benyújtott, 1617/2009. számú petíció a „Chaumes de la Bergerie”-i 
(La Couronne, Charente) mészkőbánya két talajvízréteget érintő mélyítésére 
irányuló projekt hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Lafarge Ciment társaság projektjét, amely az úgynevezett 
„Chaumes de la Bergerie”-i (La Couronne, Charente) mészkőbánya mélységi működési 
engedélyéért folyamodott annak ellenére, hogy a bánya jelenlegi talajszintje már nagyon 
közel van a két ivóvízi talajvízréteghez. A petíció benyújtója szerint a talajvízrétegek a bánya 
jelenlegi szintje alatt három és húsz méterre találhatók. Magyarázata szerint a rétegek ki 
fognak száradni, aminek súlyos következményei lesznek a helyi vízkészletekre. A petíció 
benyújtója tiltakozását fejezi ki a projekttel szemben, amelyet a környezetvédelemmel 
ellentétesnek ítél, és kéri a projekt elutasítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. június 24.

A talajvíz védelmét Európában a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv1 (a vízügyi keretirányelv) biztosítja, a felszín 
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alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK irányelv1 (a 
felszín alatti vizekről szóló irányelv) mellett.

A vízügyi keretirányelv 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja előírja a tagállamok 
számára a felszín alatti víztestek állapotromlásának megakadályozásához szükséges 
intézkedések végrehajtását. 

A felszín alatti víztestek állapotát illetően a vízügyi keretirányelv 4. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontja szerint a tagállamok kötelesek védeni, javítani és helyreállítani az összes 
felszín alatti víztestet azzal a céllal, hogy legkésőbb 2015-re elérjék a felszín alatti vizek jó 
állapotát. A felszín alatti víz jó állapotának fogalma jó mennyiségi és kémiai állapotot foglal 
magában, és ezt a vízügyi keretirányelv V. mellékletének 2.1.2. és 2.3.2. pontja ismerteti. 

A felszín alatti víz kémiai állapotát illetően nem állnak rendelkezésre pontos és megbízható 
bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a petíció benyújtója miért feltételezi a vízkészletek 
szennyezését, és milyen anyagok révén. Nincs arra utaló jel, hogy a kapcsolatban levő felszín 
alatti vizek vagy a szárazföldi ökoszisztémák károsodnának vagy túllépnék a vízügyi 
keretirányelv V. mellékletének 2.1.2. pontjában leírt minőségi előírásokat.

A vízügyi keretirányelv V. mellékletének 2.3.2. pontja szerint a felszín alatti víz jó 
mennyiségi állapota magában foglalja azt a kritériumot, hogy a felszín alatti vizek szintje nem 
változtatható meg olyan módon, hogy ne feleljen meg a kapcsolatban levő felszíni vizekre 
vonatkozó környezetvédelmi célkitűzéseknek, hogy jelentősen csökkentse azokat vagy 
károsítsa a szárazföldi ökoszisztémákat. A folyásirányban átmenetileg vagy tartósan változás 
következhet be egy térben korlátozott területen, feltéve, hogy ez nem vezet sósvíz vagy egyéb 
anyag benyomulásához. A petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás nem elégséges azon 
következtetés levonásához, hogy nem tartották be e rendelkezéseket. Úgy tűnik, hogy a 
tervezett projekt jelenleg nyilvános konzultáció tárgya, de nem világos, hogy a francia 
hatóságok hoztak-e már döntést a kérelemmel kapcsolatban. 

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság nem tudja 
megállapítani a 2000/60/EK és a 2006/118/EK irányelv megsértését.
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