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Komisja Petycji

28.02.2007

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0494/2006, którą złożył Thomas C Burke (Irlandia), w imieniu zaniepokojonych 
mieszkańców Lagavooren, w sprawie ochrony ważnej warstwy wodonośnej w prowincji 
Północny Leinster (Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, występując w imieniu zaniepokojonych mieszkańców Lagavooren 
(Irlandia), krytykuje sposób, w jaki lokalne władze zarządzają ważną warstwą wodonośną dla 
regionu Północny Leinster. Według jego wyjaśnień rada hrabstwa Meath wydała zezwolenie 
dla spółki Cememt Limited na osuszenie swojej kopalni. Składający petycję sprzeciwia się 
pompowaniu wody do rzeki Nanny zamiast do zbiorników. Kwestionuje on oświadczenia 
lokalnych władz, które utrzymują, że woda z kopalni jest zanieczyszczona. Jest on bowiem 
zdania, że problem ten można w prosty sposób rozwiązać poprzez wprowadzenie niewielkich 
zmian w procesie wypompowywania wody. Zwraca się on do Parlamentu o pomoc 
w uniknięciu dalszego marnotrawstwa wody.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 7 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Kontekst

Dyrektywa 2000/60/WE1 ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (ramowa dyrektywa wodna). Ramowa dyrektywa wodna (RDW), opublikowana w 
grudniu 2000 r., określa potrzebę tworzenia szczegółowych planów wykorzystywania 
zasobów wodnych w celu zapobiegania niezrównoważonym rozwiązaniom i nieodwracalnym 
szkodom dla środowiska, w drodze opracowywania planów gospodarowania wodami w 
dorzeczu (PGWD). RDW wymaga opublikowania pierwszych PGWD przed grudniem 2009 r.
                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1.
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Poczynając od roku 2009, wszelkie plany lub programy mające wpływ na zasoby wodne lub 
jakość wody będą musiały być skoordynowane z zasadami PGWD, aby cele środowiskowe 
RDW mogły zostać osiągnięte. Jednym z rzeczonych celów środowiskowych jest 
zobowiązanie do zapobiegania pogarszaniu się stanu danych części wód.

W odniesieniu do zasobów wód podziemnych cele RDW dotyczą zarówno stanu 
chemicznego, jak i ilościowego. W tym kontekście państwa członkowskie są zobowiązane do 
chronienia, poprawiania i przywracania wszystkich części wód podziemnych, a także do 
zapewnienia równowagi między poborami a zasilaniem wód podziemnych w celu osiągnięcia 
prawidłowego stanu wód podziemnych przed końcem 2015 r.

Petycja

Składający petycję, występując w imieniu zaniepokojonych mieszkańców Lagavooren 
(Irlandia), poddaje krytyce sposób, w jaki ważna warstwa wodonośna w regionie Północny
Leinster jest użytkowana przez lokalne władze. Wyjaśnia on, iż rada hrabstwa Meath wydała
zezwolenie przedsiębiorstwu cementowemu na usuwanie wody z jego kamieniołomu w 
tempie 15.000 m3 dziennie oraz na pompowanie wody (ścieków) do pobliskiej rzeki Nanny, 
co prowadzi do utraty wody, podczas gdy w całym tym obszarze występuje jej niedobór. 
Woda (ścieki) nie jest pompowana do systemu zbiorników, ponieważ jest zanieczyszczona 
olejem napędowym etc.

Składający petycję zwrócił się zatem do Rady z pytaniem, dlaczego woda z warstwy 
wodonośnej nie może być wypompowana z kamieniołomu (np. 500 metrów dalej), 
umożliwiając w ten sposób usunięcie wody z kamieniołomu i przepompowanie (czystej 
wtedy) wody do systemu zbiorników, aby zoptymalizować wykorzystanie ważnego zasobu 
wody pitnej.

Uwagi Komisji

Jak wspomniano w pierwszym ustępie powyżej, RDW określa potrzebę tworzenia 
szczegółowych planów wykorzystywania zasobów wodnych w celu zapobiegania 
niezrównoważonym rozwiązaniom i nieodwracalnym szkodom dla środowiska, w drodze 
opracowywania planów gospodarowania wodami w dorzeczu (PGWD). W odniesieniu do 
stanu ilościowego wód podziemnych istnieje wymóg dotyczący zapewnienia równowagi 
między poborami a zasilaniem.

Innymi słowy, ponowne wykorzystanie pompowanej wody jako wody pitnej nie jest nakazane 
w RDW, o ile nie jest to środkiem zapewnienia osiągnięcia dobrego stanu ilościowego w 
danym obszarze. W świetle opisu składającego petycję dana sytuacja nie wydaje się 
prowadzić do pogorszenia części wód podziemnych (przynajmniej nie jest to wykazane).

Komisja uznaje za bardzo rozsądne zalecenie składającego petycję na temat pompowania wód 
podziemnych w odległości 500 m od kamieniołomu, aby niezanieczyszczona woda mogła być 
pompowana do systemu zbiorników a nie marnotrawiona w rzece Nanny. Nie jest to jednakże 
obowiązkiem w świetle RDW, a zatem decyzja leży w gestii rady hrabstwa Meath.

Można by twierdzić, że podmiot wykonujący prace w kamieniołomie zanieczyszcza wodę 
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węglowodorami przed odprowadzeniem jej do rzeki, a tym samym podlega przepisom 
dyrektywy 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre 
substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty1, ale nie jest to 
kwestia poruszona przez składającego petycję oraz brakuje informacji pozwalających ocenić, 
czy możliwy byłby taki stan rzeczy.

Wniosek

W świetle informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja jest zdania, że 
 na tym etapie nie ma powodów, by podejrzewać naruszenie przepisów ramowej dyrektywy 
wodnej, ponieważ nie wydaje się, by zagrożone było osiągnięcie prawidłowego stanu 
ilościowego wód.

                                               
1 Dz.U. L 129 z 18.05.1976, str. 23-29.


