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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója több olyan tényezőről is beszámol, amelyek a portugáliai Carriço, Guia 
és Pombal helységekben károsítják a környezetet. A petíció benyújtója a következőket sorolja 
fel: a Soporcel és a CELBI papírgyár, gáztározó, homok- és kaolin-kitermelés, baromfitartás, 
a talajvíz kitermelése a papírgyárak által a gáztartályok számára, valamint emberi 
fogyasztásra. Mindez hatással van a régió vizeire, az Olhos de Águára, a Bajouca folyóra, és 
Ervedeira-tóra, valamint a területen található falvakban fúrt kutakra. Úgy véli, ez a vízvételi 
mód helyrehozhatatlan környezeti károkat okoz, ugyanakkor sokkal egyszerűbb és kevésbé 
káros volna a víztározókban lévő víz felhasználása.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

Az uniós vízügyi jogszabályok előírják a tagállamok számára, hogy megóvják a talajvizet a 
vegyi szennyezéstől, megőrizzék mennyiségi állapotát a túlzott kitermeléssel szemben, 2015-
ig elérjék annak jó állapotát, mindeközben pedig megakadályozzák az állapotromlását.

Ami a túlzott kitermelést illeti, a vonatkozó rendelkezéseket a vízügyi keretirányelv (a 
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továbbiakban: WFD)1 V. melléklete (2.12. pont) tartalmazza, amely kimondja az alábbiakat: 

„A víztestben a felszín alatti víz szintje olyan, hogy a hosszabb időszakra számított átlagos 
éves kitermelés hozama nem haladja meg a hasznosítható felszín alatti vízkészletet. Ennek 
megfelelően a felszín alatti víz szintje nincs kitéve olyan antropogén elváltozásoknak, 
amelyek következtében: a kapcsolódó felszíni vizekre vonatkozóan a 4. cikkben megállapított 
környezeti célkitűzések nem érhetők el, (vagy) az ilyen víztestek állapotában bármilyen 
jelentős romlás következne be, (vagy) a felszín alatti víztesttől közvetlenül függő szárazföldi 
ökoszisztémában bármilyen jelentős károsodás állna be.”

A fenti célkitűzések elérésének eszközéül a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek szolgálnak, 
amelyeket 2009 decemberéig kellett elfogadni (a WDF 13. cikke). Emellett már elérhetőnek 
kell lenniük a vízgyűjtő kerületekre vonatkozó ellenőrzési és intézkedési programoknak, 
amelyek az érintett tagállamok felelősségi körébe tartoznak. 2006 végéig mindenekelőtt az 
ellenőrzési programokat kellett útjukra indítani, míg az intézkedési programoknak –
amelyeket 2009 decemberéig kellett kidolgozni – 2012 végéig kell működésbe lépniük.

Mindenközben a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani az állapotromlás 
megakadályozásának elvét, amelyet a WDF 4. cikkének (1) bekezdése rögzít. Az 
állapotromlás megakadályozásának elve alól új módosításokra hivatkozva kizárólag általános 
érdeken alapuló nyomós indokokkal tehető kivétel, feltéve, hogy a WDF 4. cikkének (7) 
bekezdésében rögzített valamennyi feltétel teljesül.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (a továbbiakban: RBMP-k) elfogadásának határideje 2009. 
december 22-én lejárt. Tekintve, hogy Portugália ezen időpontig nem fogadta el az RBMP-
ket, a Bizottság jogsértési eljárást indított ellene, majd 2011-ben úgy határozott, hogy az 
ügyet az Európai Bíróság elé utalja.

A rendelkezésre álló információk alapján végre megkezdődött az RMBP-k tervezetéről 
folytatott nyilvános konzultáció (a WDF-ben előírtak szerint), a petíció benyújtója pedig 
megragadhatja ezt a lehetőséget arra, hogy kifejezésre juttassa a petícióban említett víztesttel 
kapcsolatos aggodalmait. További információk a folyamatban lévő nyilvános konzultációról 
az alábbi címen találhatók:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Következtetés

Amint azt a fentiekben is kifejtettük, a Bizottság minden szükséges lépést megtesz annak 
biztosítása érdekében, hogy Portugália elfogadja és végrehajtsa a vízgyűjtő-gazdálkodási 
terveket. A Bizottság jelenleg értékeli a tagállamok által benyújtott vízgyűjtő-gazdálkodási 
terveket. A portugál tervek értékelését is elvégzi, amint azokat elfogadják és továbbítják a 
Bizottságnak.
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