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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0494/2006, του Thomas C Burke, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
ανήσυχων κατοίκων του Lagavooren, σχετικά με την προστασία σημαντικού υδροφόρου 
ορίζοντα στο North Leinster (Ιρλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος των ανήσυχων κατοίκων του Lagavooren (Ιρλανδία), επικρίνει τον 
τρόπο εκμετάλλευσης ενός σημαντικού υδροφόρου ορίζοντα για την περιοχή του North 
Leinster από τις τοπικές αρχές. Ο αναφέρων εξηγεί ότι το συμβούλιο της κομητείας Meath 
χορήγησε άδεια στη Cememt Limited για την αποστράγγιση υδάτων του λατομείου τους. Ο 
αναφέρων επικρίνει το γεγονός ότι το νερό διοχετεύεται στον ποταμό Nanny αντί του 
συστήματος ταμιευτήρων. Αμφισβητεί τον ισχυρισμό των τοπικών αρχών ότι το νερό είναι 
μολυσμένο από τον πυθμένα του ορυχείου, θεωρώντας ότι το εν λόγω πρόβλημα θα 
μπορούσε να επιλυθεί εύκολα με κάποια προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο αντλείται το 
νερό. Ζητεί την παρέμβαση του Κοινοβουλίου ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω 
κατασπατάληση του νερού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Ιστορικό

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ1 θεσπίζει ένα πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα). Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ), η οποία 
δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2000, προβλέπει την ανάγκη για λεπτομερή σχεδιασμό 
όσον αφορά τη χρήση των υδάτινων πόρων, προκειμένου να αποφευχθούν μη βιώσιμες 
λύσεις και ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον, μέσω της ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης 

                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.
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λεκανών απορροής ποταμών. Σύμφωνα με την ΟΠΥ, το πρώτο σχέδιο διαχείρισης λεκανών 
απορροής ποταμών πρέπει να δημοσιευθεί έως τον Δεκέμβριο του 2009.

Από το 2009 και έπειτα, όσα σχέδια ή προγράμματα έχουν αντίκτυπο στους υδάτινους 
πόρους ή στην ποιότητα των υδάτων θα πρέπει να συντονίζονται με τις διατάξεις των 
σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Ένας από αυτούς τους 
περιβαλλοντικούς στόχους είναι η υποχρέωση αποτροπής της υποβάθμισης της κατάστασης 
των υδάτινων συστημάτων.

Ως προς τους πόρους των υπόγειων υδάτων, οι στόχοι της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 
αφορούν τόσο τη χημική όσο και την ποσοτική τους κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να προστατεύουν, να βελτιώνουν και να αποκαθιστούν όλα τα 
συστήματα υπόγειων υδάτων, καθώς και να εξασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ της 
άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, με σκοπό να διασφαλιστεί η 
καλή κατάσταση των υπόγειων υδάτων πριν το τέλος του 2015.

Η αναφορά

Ο αναφέρων, εξ ονόματος των ανήσυχων κατοίκων του Lagavooren (Ιρλανδία), επικρίνει 
τον τρόπο εκμετάλλευσης, από τις τοπικές αρχές, ενός σημαντικού υδροφόρου ορίζοντα 
στην περιοχή του North Leinster. Εξηγεί ότι το συμβούλιο της κομητείας Meath χορήγησε 
άδεια σε μια εταιρεία παραγωγής σκυροδέματος για την αποστράγγιση των υδάτων του 
λατομείου τους κατά 15.000 m³ την ημέρα, καθώς και για τη διοχέτευση των λυμάτων στον 
κοντινό ποταμό Nanny, με αποτέλεσμα την απώλεια υδάτων ενώ υπάρχει λειψυδρία σε 
ολόκληρη αυτήν την περιοχή. Ο λόγος για τον οποίοι τα λύματα δεν διοχετεύονται στο 
σύστημα ταμιευτήρων είναι ότι είναι μολυσμένα με πετρέλαιο κίνησης κλπ.

Για τον λόγο αυτόν, ο αναφέρων ρώτησε το συμβούλιο για ποιον λόγο δεν μπορούν τα 
ύδατα του υδροφόρου ορίζοντα να αντλούνται από το λατομείο (π.χ. 500 μέτρα μακριά), 
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την αποστράγγιση των υδάτων του λατομείου, και να 
διοχετεύονται τα (πλέον καθαρά) ύδατα στο σύστημα ταμιευτήρων, έτσι ώστε να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση ενός σημαντικού πόρου πόσιμου ύδατος.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 1, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα προβλέπει την 
ανάγκη για λεπτομερή σχεδιασμό όσον αφορά τη χρήση των υδάτινων πόρων, προκειμένου 
να αποφευχθούν μη βιώσιμες λύσεις και ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον, μέσω της 
ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. Όσον αφορά την ποσοτική 
κατάσταση των υπόγειων υδάτων, υπάρχει η απαίτηση να διασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ 
άντλησης και ανατροφοδότησης των υδάτων.

Με άλλα λόγια, η επαναχρησιμοποίηση των αντληθέντων υπόγειων υδάτων ως πόσιμου 
ύδατος δεν συνιστά υποχρέωση δυνάμει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, εκτός και αν 
αυτό αποτελεί μέρος των μέτρων που έχουν ως στόχο να διασφαλιστεί η καλή ποσοτική 
κατάσταση των υδάτων σε μια δεδομένη περιοχή. Βάσει της περιγραφής του αναφέροντα, η 
παραπάνω περίπτωση δεν φαίνεται να οδηγεί σε υποβάθμιση συστήματος των υπόγειων 
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υδάτων (τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται).

Η Επιτροπή θεωρεί ορθή τη σύσταση του αναφέροντα για άντληση των υπόγειων υδάτων 
σε απόσταση 500 μέτρων από το λατομείο, ώστε τα ύδατα που δεν έχουν μολυνθεί να 
μπορούν να διοχετεύονται στο σύστημα ταμιευτήρων αντί να απορρίπτονται στον ποταμό
Nanny. Ωστόσο, η παραπάνω σύσταση δεν συνιστά υποχρέωση δυνάμει της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα και το ζήτημα εναπόκειται, κατά συνέπεια, στη διακριτική ευχέρεια 
του συμβουλίου της κομητείας Meath.

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου μολύνει 
τα ύδατα με υδρογονάνθρακες πριν από την απόρριψή τους στον ποταμό και, ως εκ τούτου, 
υπόκειται στην οδηγία 76/464/ΕΟΚ περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες 
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον1, ο αναφέρων όμως δεν εκφράζει 
την ανησυχία αυτή και δεν υπάρχουν πληροφορίες που να μπορούν να οδηγήσουν στο 
συμπέρασμα ότι ισχύει κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων που έχει παράσχει ο αναφέρων, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι, στο 
παρόν στάδιο, δεν υπάρχει λόγος υποψίας για παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, 
καθώς δεν φαίνεται να τίθεται σε κίνδυνο η διασφάλιση της καλής ποσοτικής κατάστασης 
των υδάτων.

                                               
1 ΕΕ L 129 της 18.5.1976, σελ. 23-29.


