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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. úgy véli, hogy a „Right2Water” európai polgári kezdeményezésnek a Bizottság 
közleményében javasolt bizottsági nyomon követése nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, mivel a Bizottság már bejelentette, hogy az ivóvízről szóló irányelv 
felülvizsgálatával és módosításokra irányuló javaslatokkal fokozni fogja az uniós vízügyi 
jogszabályok tagállamok általi végrehajtásának elősegítését;

2. hangsúlyozza, hogy az európai polgári kezdeményezés arra szolgáló fontos eszköz, hogy a 
jogalkotási eljárás során meghallgatásra találjon a polgárok véleménye, továbbá hogy egy 
elfogadhatónak nyilvánított és megfelelő európai polgári kezdeményezésnek elvben egy új 
bizottsági jogalkotási javaslathoz kellene vezetnie legalább akkor, amikor a Bizottság 
elkötelezte magát ebben az irányban, ahogy az a „Right2Water” európai polgári 
kezdeményezés esetében történt;

3. emlékeztet arra, hogy az Aarhusi Egyezményben foglaltak szerint a környezetvédelemmel 
kapcsolatos ügyekben biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz és az információhoz való 
hozzáférést, valamint a nyilvánosság részvételét a döntéshozatalban; felszólítja a 
Bizottságot, hogy proaktív módon indítson kampányt, amely tájékoztatja az uniós 
polgárokat az egyezmény keretében az átláthatóság terén elért eredményekről és a már
rendelkezésükre álló hatékony eszközökről, továbbá hogy tegyen eleget az uniós 
intézményekre vonatkozó rendelkezéseknek;

4. megállapítja, hogy Petíciós Bizottsága minden évben számos petíciót kap uniós 
polgároktól, akik aggodalmuknak adnak hangot a vízminőség és a szennyvízgazdálkodás 
miatt; úgy véli, hogy e petíciók azt bizonyítják, hogy a polgárok valóban érdekeltek a 
vízzel kapcsolatos uniós jogszabályok alapos végrehajtásában és továbbfejlesztésében;

5. szorgalmazza, hogy a Bizottság vegye komolyan a polgárok e petíciókban 
megfogalmazott aggodalmait és figyelmeztetéseit, és tegye meg a szükséges lépéseket, ha 
még van idő a szennyezés és a helytelen gazdálkodás megakadályozására;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy kötelező erejű jogszabályt annak 
biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok könnyen hozzáférhető és érthető 
formában az érintett polgárok rendelkezésére bocsássák a vízminőséggel és a 
vízgazdálkodással kapcsolatos összes információt, valamint hogy a polgárokat bármely 
vízgazdálkodási projektről megfelelő időben részletesen tájékoztassák, hogy konzultálni 
lehessen velük és be lehessen vonni őket;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy minél előbb készítsék el vízgyűjtő-gazdálkodási terveiket, 
és e terveket megfelelően hajtsák végre, teljes mértékben tiszteletben tartva az elsőbbséget 
élvező ökológiai kritériumokat; 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy körültekintően ellenőrizze a vízgazdálkodási projektek 
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uniós támogatásának felhasználását és biztosítsa, hogy e támogatásokat csak olyan 
projektek esetében használják fel, amelyekre szánták őket;


