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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség közös erőforrása, és a közjavak közé tartozik, és 
ezért nem képezheti nyereség forrását, valamint hogy a vízhez való hozzáférést alapvető 
és egyetemes jogként kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy környezetvédelmi és 
egészségügyi szempontok miatt is elengedhetetlen a fenntartható vízhasználat, amely 
alapvető szerepet játszik az éghajlatváltozás-szabályozási ciklusban; megismétli, hogy „a 
vízkészletekkel való gazdálkodásra nem alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az EP 
P5_TA (2004)0183. számú állásfoglalása), és felkéri az Európai Bizottságot a vonatkozó –
különösen a közbeszerzésekre és koncessziókra vonatkozó – jogszabályok 
felülvizsgálatára, ezzel biztosítva a víz és a víziközművek kezelését, illetve ezek 
közösségi tulajdonjogát; 

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a vízigény és a rendelkezésre álló készletek közötti 
egyensúly Európa számos régiójában kritikus szintet ért el, és az éghajlatváltozás csak 
tovább súlyosbíthatja e helyzetet; a vízhiány jelenleg állandó jelleggel érinti egyes 
tagállamok teljes területét; 

3. megjegyzi, hogy a vízügyi keretirányelv megállapítja valamennyi uniós víztest – felszín 
alatti és felszíni vizek, tavak, folyók és parti tengervizek – védelmének keretét, és 
célkitűzése, hogy 2015-ig elérjék a „jó ökológiai és kémiai állapotot”;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a vízügyi keretirányelv jelenlegi végrehajtása terén 
továbbra is jelentős problémát képez az eredménytelen alkalmazás és érvényesítés; a 
végrehajtás jelenlegi állapota egyes tagállamok nagymértékű lemaradását mutatja, az 
uniós vizek épsége messze nem elfogadható, és az egyéb uniós szakpolitikák – beleértve 
az ipar-, az agrár- és a közlekedéspolitikát is – célkitűzései gyakran nyílt ellentétben 
állnak a „vízvédelmi” célkitűzésekkel; 

5. véleménye szerint a települési szennyvíz képezi a vízi környezet egyik legjelentősebb 
szennyezési forrását, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv sikeres 
végrehajtása valamennyi tagállamban jelentős hatást gyakorol a víz minőségére, ezáltal a 
vízügyi keretirányelv sikeres végrehajtására;

6. megjegyzi, hogy a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv végrehajtása terén 
történt előrelépések ellenére továbbra is hiányosságok mutatkoznak a gyűjtőrendszerekre 
és/vagy a kezelésre vonatkozó szabályoknak való megfelelés terén; arra kéri a Bizottságot, 
hogy fokozza az Unióban a szennyvíztisztító telepek és a gyűjtőrendszerek 
infrastruktúráinak finanszírozásához nyújtott támogatást;

7. megjegyzi, hogy a Petíciós Bizottsághoz 1988 óta benyújtott környezetvédelmi tárgyú 
panaszokkal kapcsolatos petíciók közül 589 (166 Spanyolországból, 129 az Egyesült 
Királyságból, 97 Németországból, 60 Olaszországból, 55 Franciaországból, 
34 Görögországból, 16 Hollandiából, 16 Portugáliából, 4 Lengyelországból, 
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4 Romániából, 3 Finnországból, 2 Bulgáriából, 2 Magyarországról és 1 Szlovéniából) 
petíció (ezek olykor több aláírást is tartalmaztak, lásd a 0784/2007. számú petíciót, 
amelyet 2036-an írtak alá) vonatkozott a tagállamokban a víz minőségére és 
mennyiségére; elismeri, hogy ezek a petíciók is azt igazolják, hogy a víz kérdése 
meglehetősen súlyos problémát jelent az európai uniós polgárok számára;

8. emlékezteti a tagállamokat a vizek jó állapotának 2015-ig történő elérésére vonatkozó, 
vízügyi keretirányelvből származó kötelezettségükre, és felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot a víz minőségével kapcsolatos e célok eléréséhez szükséges intézkedések 
megtételére, valamint az elégséges finanszírozás és az elérhető műszaki támogatás 
biztosítására; véleménye szerint a polgárok, a nem kormányzati környezetvédelmi 
szervezetek és a civil társadalom alapvető szerepet játszanak a vízügyi keretirányelv 
sikeres végrehajtásában és általában a fenntartható környezetgazdálkodásban;

9. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vizsgálatai során mutasson nagyobb 
határozottságot, egyúttal legyen aktívabb és kevésbé alkalmazkodó; 

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a hulladéklerakók, a mezőgazdaság és az ipar tevékenységeit 
is; felszólít ezért arra, hogy hagyjanak fel a hatékony vízgazdálkodást ösztönző 
intézkedéseket aláásó, túlzott vízfelhasználást generáló támogatásokkal; felszólít továbbá 
a különösen a szegény és a vidéki népességre vonatkozó célzott, a mindenki számára 
megteremthető hozzáférést biztosító támogatásokhoz szükséges források felszabadítására;

11. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a vízügyi keretirányelv módosítására irányuló javaslatába 
(COM(2011) 876) az Európai Bizottság mindössze 15 új vegyi anyagot vesz fel a 
potenciálisan veszélyes és ezért megfigyelést és kibocsátáscsökkentést igénylő 2000 
anyagot tartalmazó jegyzékről, és a 2000 óta megállapított világos jogi követelmények 
ellenére nem határoz meg egyértelmű menetrendet a legveszélyesebb vegyi anyagok 
fokozatos kiiktatására; arra kéri ezért a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy Bizottsághoz intézett ajánlásában szánjon kellő 
figyelmet a fent említett – a petíció benyújtói által gyakran „mérgező és sugárzó 
hulladéknak” nevezett – elsőbbséginek minősülő anyagokra, tekintettel arra, hogy a 
vizeket szennyező anyagokként nagy fokú kockázatot jelentenek az emberi egészségre;

12. egyidejűleg arra kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a vizekben lévő 
szennyező vegyi anyagok megfigyelését és javítsák a róluk való jelentéstételt, és emellett 
alakítsanak ki olyan mechanizmust, amelynek segítségével több információ nyerhető a 
jövőben akár uniós szintű megfigyelést is igénylő szennyező anyagok koncentrációjáról;

13. véleménye szerint változatlanul jelentős problémát képez a tápanyagterhelés, az 
eutrofizáció továbbra is befolyásolja a biológiai sokféleséget és megzavarja az értékes 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, és nagy valószínűséggel 50%-ot meghaladó mértékben a 
megvizsgált tápkörülmények felelnek majd a felszíni vizek „megfelelő állapotának” 2015-
ig való elérésére irányuló erőfeszítések várható kudarcáért;

14. arra kéri a Bizottságot, hogy 2012-ben dolgozzon ki és tegyen közzé egy ütemtervet, 
amelyben a vízkészletekkel való gazdálkodás és a földhasználat hatékonyságának 
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javítására összpontosító olyan ajánlásokat határoz meg, amelyek útján végrehajtja a KAP 
szerinti ökoszisztéma-védelmi intézkedéseket és kialakítja a vízzel kapcsolatos problémák 
valamennyi szakpolitikában való általános érvényesítésével kapcsolatos megközelítést, 
továbbá javítja a vízgazdálkodást és az adatkutatást- és gyűjtést; felkéri továbbá a 
Bizottságot, hogy 2012-ben tegyen közzé egy, az „Összefüggéseket felvázoló tanulmány 
az uniós vizek megóvása érdekében” című dokumentumot, amely a vízügyi keretirányelv
végrehajtásának, az Unió vízhiánnyal és szárazsággal kapcsolatos politikájának, valamint 
az Unió vízgazdálkodással kapcsolatos alkalmazkodási politikájának felülvizsgálatán 
alapul;

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a vízzel kapcsolatos olyan tudatosságnövelő 
programok kidolgozására, amelyek segítségével bevezethető az uniós polgárok körében a 
víztakarékossággal és vízhatékonysággal kapcsolatos kultúra.


