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Tárgy: Yann Flory francia állampolgár által a „Nappe phréatique en danger –
Destocamine” (Veszélyeztetett talajvizek – Destocamine) nevében benyújtott 
0357/2012. számú petíció Wittelsheimben (Felső-Rajna-vidék) a felszín alatti 
vízkészletek veszélyeztetettségéről

1. A petíció összefoglalása

A volt elzászi káliumbánya, a Stocamine 1997-ben prefektusi rendelettel kapott engedélyt 
mérgező hulladékok befogadására. 2002-ig mintegy 44 000 tonna ilyen hulladékot tároltak itt, 
majd tűz ütött ki, és a tevékenységet leállították. Azóta folyik a vita arról, hogy miként 
kellene kezelni az ott tárolt hulladékot. A petíció benyújtója és érdekcsoportja azt szeretné, ha 
a hulladékot máshol helyeznék el. Véleménye szerint a hulladék veszélyt jelent a Rajna-
medence felszín alatti vízkészletére, amely Európa egyik egyedülálló ivóvízkészlete. A 
petíció benyújtója arra kéri a Bizottságot, hogy egy helyszíni látogatás során maga is vizsgálja 
meg a helyzetet, hogy felmérhesse a veszélyeztetettség súlyosságát. Állítása szerint a francia 
hatóságok hanyagul járnak el, és nem teljesítik kötelezettségeiket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. október 24.
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A föld alatti hulladéklerakást (vagy tárolást) a hulladéklerakókról szóló irányelv szabályozza1.  
Az irányelv nem ír elő szigorú szabályokat a hulladéklerakók elhelyezésére és irányítására 
vonatkozóan, ugyanakkor felsorolja azokat a feltételeket, amelyeket a tagállam illetékes 
hatóságának figyelembe kell vennie. A hulladéklerakó helyszínének kiválasztására és a 
hulladéklerakónak a környezeti kockázatok kiértékelését figyelembe vevő engedélyezésére 
vonatkozó végleges döntést a tagállam illetékes hatóságainak kell meghozniuk. 

A petíció benyújtója nem szolgáltat bizonyítékot annak alátámasztására, hogy a francia 
hatóságok nem feleltek meg a fent említett kötelezettségeknek, és bár rámutat a potenciális 
kockázatokra, nem bizonyítja, hogy a szóban forgó hulladéklerakó súlyos hatással lenne a 
környezetre (és különösen a felszín alatti vizekre). 

A vízügyi keretirányelv2 és a felszín alatti vizekről szóló irányelv3 követelményeket ír elő a 
felszín alatti vizek minőségére vonatkozóan. A tagállamoknak fel kell mérniük a felszín alatti 
vizek kémiai állapotát, el kell kerülniük a felszín alatti víztestek károsodását, és 2015-re jó 
kémiai állapotba kell hozniuk azokat. 

A francia hatóságok átültették a fent említett jogszabályokat, és vízgyűjtő-gazdálkodási 
terveket dolgoztak ki, melyeknek részét képezi a felszín alatti vizek jó állapotának 2015-re 
történő biztosítása. A vízgyűjtő-gazdálkodási terveket a nyilvánossággal folytatott széles körű 
konzultációt követően dolgozták ki. A terveket az alábbi honlapon lehet megtekinteni: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm

A francia hatóságok megbízásából szakértői jelentés készült a Stocamine bányáról. E jelentés 
szerint a francia hatóságok tisztában vannak a problémákkal, illetve készen állnak annak 
biztosítására, hogy a fent említett irányelvek előírásait betartsák. 

A Bizottság nem tudja megállapítani az uniós jogszabályok megsértését.

                                               
1 A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv, HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
2 A 2000/60/EK irányelv, HL L 327., 2000.12.22.
3 A 2006/118/EK irányelv, HL L 372., 2006.12.27.


