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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Xavier Geoffroy d’Assy, francia állampolgár által „Az Erve, a Treulon és a 
Vaige Folyóvölgyek Védelméért és Telekrendezéséért Egyesület” (Association 
pour la protection des vallées de l'Erve, du Treulon et de la Vaige et des 
aménagements fonciers) nevében benyújtott, 1686/2009. számú, 1200 aláírást 
tartalmazó petíció a vízügyi keretirányelv alapján végrehajtandó, az Erve 
folyó vízgyűjtő medencéjét érintő rendezési projektről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja a helyi hatóságok által bejelentett, az Erve folyó vízgyűjtő 
medencéjének rendezésére irányuló munkálatokat, azt állítva, hogy ezek súlyosan károsítják a 
vízi környezetet és a környéket. A petíció benyújtója megkérdőjelezi a hatástanulmány 
következtetéseit, különösen a tanulmány alapját képező szakértői vizsgálat minőségét. A 
petíció benyújtója szerint a projekt megvalósítását – tévesen – a vízügyi keretirányelvből 
(2000/60/GK) adódó kötelezettségekkel indokolták, továbbá a projekt végrehajtása több 
duzzasztógát lebontását is magában foglalja, aminek súlyos következményei lennének a térség
biodiverzitására. A petíció benyújtója számos észrevételt fűz a projekt engedélyezési 
eljárásához, és kéri az Európai Parlament közbenjárását a lakosság tájékoztatása és a 
döntéshozatali folyamatba történő bevonásának biztosítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.
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A vízügyi keretirányelv előírja a tagállamok számára, hogy általános szabályként 2015-ig 
minden víztest esetében jó állapotot érjenek el. Mindez a jó ökológiai állapotot és a jó kémiai 
állapot is magában foglalja. Az irányelv V. melléklete tartalmazza az ökológiai állapot 
osztályozásának minőségi elemeit. Ide sorolhatók a biológiai elemek, valamint a biológiai 
elemeket támogató elemek is, mint például a vízfolyás folytonossága. 

Egy adott fenntartható emberi fejlesztési tevékenység miatt jelentősen módosított víztest 
esetében a tagállamok az irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban a víztestet 
„jelentősen módosított”-nak minősíthetik. A fenntartható emberi tevékenység folytatódásának 
lehetővé tételéhez a jó ökológiai állapot helyett jó ökológiai potenciált kell elérni. Sok esetben 
még mindig helyreállító intézkedéseket kell tenni a jó ökológiai potenciál eléréséhez. A 
jelentősen módosított víztestnek történő minősítés esetén indokolni kell, hogy a módosítás 
hasznos céljait miért nem lehet a környezet szempontjából jóval előnyösebb eszközzel elérni. 
A tagállamok feladata, hogy a víztestet jelentősen módosítottnak minősítsék, meghatározzák a 
víztestre vonatkozó konkrét célkitűzést, valamint megtervezzék és végrehajtsák a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket.

Amennyiben egy víztestben bizonyos módosítások zajlanak, értékelést kell végezni arra 
vonatkozóan, hogy az ilyen módosítások a víz állapotának romlásához vezetnek-e. Ebben az 
esetben az irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében felsorolt szigorú feltételek érvényesülnek.

A vízügyi keretirányelv (14. cikke) előírja, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek tervezetéről 
a nyilvánossággal konzultáljanak. 

A petícióban nincs utalás arra, hogy az irányelvek mely kötelezettségeit sérthették meg. 
Ezenfelül semmi nem utal arra, hogy a projekt a víz állapotának romlásához vezet. 
Franciaországban a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek tervezeteit kellő időben hozzáférhetővé 
tették a nyilvános konzultáció céljára, és azokat megküldték a Bizottságnak. A Bizottság az 
összes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet gondosan értékelni fogja, és megállapításait 2012-ben 
közzéteszi. 

Következtetések

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem talált a vízügyi keretirányelv 
bárminemű megsértésére utaló jelet. 


