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Vetoomusvaliokunta

28.2.2007

ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0494/2006, Thomas C. Burke, Irlannin kansalainen, Lagavoorenin 
huolestuneiden kansalaisten puolesta tärkeän pohjavesivaraston suojelemisesta North 
Leinsterissä Irlannissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä arvostelee Lagavoorenin (Irlanti) huolestuneiden asukkaiden puolesta 
tapaa, jolla paikalliset viranomaiset käyttävät hyväksi North Leinsterin alueelle tärkeää 
pohjavesivarastoa (akviferia). Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Meathin kreivikunnan 
neuvosto myönsi Cement Limited -yhtiölle luvan kuivattaa alueen kivilouhos. Vetoomuksen 
esittäjä arvostelee sitä, että vesi pumpataan tekoallasjärjestelmän sijaan Nanny-jokeen. Hän 
kyseenalaistaa paikallisviranomaisten väitteen, jonka mukaan louhoksen pohja olisi 
saastuttanut veden, ja katsoo, että ongelma olisi helppoa ratkaista muuttamalla hieman veden 
pumppaamistapaa. Hän pyytää parlamentin apua veden tuhlaamisen lopettamiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. marraskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007.

Tausta

Direktiivissä 2000/60/EY1 asetetaan puitteet yhteisön toiminnalle vesipolitiikan alalla 
(vesipuitedirektiivi). Joulukuussa 2000 annetussa vesipuitedirektiivissä todetaan olevan 
tarpeen suunnitella vesivarojen käyttö yksityiskohtaisesti lyhytkestoisten ratkaisujen ja 
peruuttamattomien ympäristövahinkojen välttämiseksi kehittämällä vesipiirien 
hoitosuunnitelmia. Vesipuitedirektiivissä edellytetään, että ensimmäinen vesipiirin 
hoitosuunnitelma julkaistaan joulukuussa 2009.
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Vuodesta 2009 alkaen kaikki vesivaroihin tai veden laatuun vaikuttavat suunnitelmat tai 
ohjelmat on koordinoitava vesipiirin hoitosuunnitelman määräysten mukaisesti, jotta 
vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet saavutetaan. Eräs kyseisistä ympäristötavoitteista 
on velvollisuus ehkäistä vesimuodostumien tilan heikkeneminen.

Pohjavesivarantojen osalta vesipuitedirektiivin tavoitteet koskevat sekä kemiallista että 
määrällistä tilaa. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on suojeltava, parannettava ja 
kunnostettava kaikkia pohjavesimuodostumia sekä varmistettava pohjaveden ottamisen ja 
muodostamisen välinen tasapaino tavoitteenaan saavuttaa hyvä pohjaveden tila 
vuoden 2015 loppuun mennessä.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä arvostelee Lagavoorenin (Irlanti) huolestuneiden asukkaiden puolesta 
tapaa, jolla paikalliset viranomaiset käyttävät hyväksi North Leinsterin alueelle tärkeää 
pohjavesivarastoa. Hän kertoo, että Meathin kreivikunnan neuvosto on myöntänyt eräälle 
sementtialan yritykselle luvan kuivattaa alueen kivilouhosta 15 000 m³ päivässä ja pumpata 
(jäte)vesi läheiseen Nanny-jokeen, mikä johtaa veden tuhlaamiseen vedenpuutteesta 
kärsivällä alueella. (Jäte)vettä ei pumpata tekoallasjärjestelmään siksi, että vesi on muun 
muassa dieselin saastuttamaa.

Vetoomuksen esittäjä tiedusteli siksi neuvostolta, eikö pohjavesivaraston vettä voisi 
pumpata louhoksen ulkopuolella (esimerkiksi 500 metrin päässä) niin, että louhos voitaisiin 
silti kuivattaa, ja (puhdas) vesi pumpattaisiin tekoallasjärjestelmään, jotta tärkeän 
juomavesilähteen käyttö voitaisiin optimoida.

Komission huomautukset

Kuten edellä olevassa ensimmäisessä kappaleessa mainitaan, vesipuitedirektiivissä todetaan 
olevan tarpeen suunnitella vesivarojen käyttö yksityiskohtaisesti lyhytkestoisten ratkaisujen 
ja peruuttamattomien ympäristövahinkojen välttämiseksi kehittämällä vesipiirien 
hoitosuunnitelmia. Pohjaveden määrällisen tilan osalta on varmistettava veden ottamisen ja 
muodostamisen välinen tasapaino.

Toisin sanoen pumputun pohjaveden uudelleenkäyttöön juomavetenä ei velvoiteta 
vesipuitedirektiivissä, ellei se ole osa hyvän määrällisen tilan saavuttamistoimenpiteitä 
kyseisellä alueella. Vetoomuksen esittäjän kuvauksen perusteella tapaus ei näytä johtavan 
pohjavesimuodostuman heikkenemiseen (ainakaan sitä ei ole osoitettu).

Komissio pitää järkevänä vetoomuksen esittäjän suositusta siitä, että pohjavesi 
pumpattaisiin 500 metrin päässä louhoksesta niin, että saastumaton vesi voitaisiin pumpata 
tekoallasjärjestelmään sen sijaan, että se tuhlattaisiin Nanny-jokeen. Vesipuitedirektiivi ei 
kuitenkaan velvoita tähän, ja asia jätetäänkin siksi Meathin kreivikunnan neuvoston 
harkittavaksi.

Louhoksen johtajan voitaisiin väittää saastuttavan vettä hiilivedyillä ennen sen laskemista 
jokeen, jolloin asia kuuluisi tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten 
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aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun direktiivin 76/464/ETY1 soveltamisalaan, 
mutta se ei ole vetoomuksen aiheena eikä asiasta ole riittävästi tietoa sen arvioimiseksi.

Päätelmät

Vetoomuksen esittäjän kertomien tietojen perusteella komissio katsoo, että tässä vaiheessa 
ei ole syytä epäillä vesipuitedirektiivin rikkomista, koska määrällisen tilan saavuttaminen ei 
näytä olevan vaarantunut.
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