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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0539/2007, внесена от Barry Curtin (с британско гражданство), 
от името на „Watergrasshill Community Association“, относно възможни 
нарушения на законодателството на ЕО във връзка с решението на 
съвета на Корк да позволи добивни дейности от водоносен пласт с 
регионално значение

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва решението на съвета на Корк да позволи на
J.A.Woods Ltd да извършва добивни дейности от водоносен пласт с регионално 
значение в Watergrasshill. Вносителят на петицията изразява опасение, че минната 
дейност ще окаже сериозно въздействие върху качеството на водата и счита, че 
решението нарушава рамковата директива за водите (2000/60) и директивата за 
питейната вода (Директива 98/83/ЕО на Съвета). Според вносителя на петицията, 
въпреки размера на мината (34 хектара) не е била извършвана оценка на въздействието 
върху околната среда. Вносителят на петицията обяснява, че разрешението за добивни 
дейности е било предмет на редица условия, които дружеството J.A. Woods Ltd е 
обжалвало пред ирландския апелативен съд. Вносителят на петицията изразява своето 
недоверие по отношение на решението на органите, които ще разгледат жалбата и 
отправя искане към Европейския парламент да проучи случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че разрешението за функциониране на мина, издадено 
от съвета на графство Корк, би застрашило водоснабдяването на местната общност в
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Watergrasshill и би било в разрез с няколко елемента от законодателството на ЕС, а 
именно рамковата директива за водите, директивата за питейната вода, директивата за 
повърхностните води за добив на питейна вода, директивите за птиците и за 
местообитанията и директивата за оценка на въздействието върху околната среда.

Забележки на Комисията по петицията

Добрият статус на подпочвените води е определен в рамковата директива за водите1 по 
отношение на химичен състав и на количество, т.е. баланс между каптиране и 
естествено възстановяване.  Освен това се забранява всяко влошаване на статуса на 
подпочвените води (от добър статус към лош статус) (член 4, параграф 1, буква б), 
точка i)). По отношение на води, използвани за каптиране на питейна вода, органите 
трябва да гарантират необходимото опазване на тези води (член 7). Всички мерки,
необходими за постигане/поддържане на добър воден статус в рамките на даден речен 
басейн трябва да бъдат изготвени и обобщени в рамките на план за управление на 
речните басейни до 22 декември 2009 г.; този план трябва да бъде подложен на широка 
публична консултация и участие от страна на граждани, местни общности, 
неправителствени организации, участници и други заинтересовани страни (членове 13 
и 14). 

Въпросът кои мерки са необходими за опазване на източника за снабдяване на питейна 
вода трябва да бъде оценен и решен от отговорните органи в съответствие с 
разпоредбите на член 7 от рамковата директива за водите, за да се гарантира, че 
доставяната на потребителите питейна вода ще отговаря на изискванията на 
директивата за питейната вода2. При все това, петицията не предоставя информация 
относно влошаване на подпочвените води, използвани за каптиране на питейна вода, а 
изразява загриженост, че бъдещите разработки могат да окажат въздействие върху 
доставките на питейна вода.

Директивата за питейната вода установява правно обвързващи стандарти за качество на 
питейната вода, които трябва да бъдат спазени, когато водата достигне до крайния 
потребител. Вносителят на петицията не твърди, че доставяната питейна вода няма да
отговаря на стандартите, а изразява загриженост, че бъдещите разработки могат да 
окажат въздействие върху доставките на питейна вода. Вносителят посочва 
директивата за повърхностни води, 75/440/ЕИО.  Тази директива беше отменена и вече 
не се прилага.

Петицията не твърди, че въпросната област е определена за защитена територия, но че 
би имало полза от такова определяне в съответствие с директивите за местообитанията 
и за птиците. 

Директивата за оценка на въздействието върху околната среда3 подлага мините с площ 
над 25 хектара на оценка на въздействието върху околната среда (член 4, параграф 1 и 
приложение I, параграф 19). В точка 2 а) от Приложение II се включват някои други 

                                               
1 Директива 2000/60/ЕО, ОВ L327 от 22.12.2000 г., изменена
2 Директива 98/83/ЕО, ОВ L330 от 5.12.1998 г., изменена
3 Директива 85/337/ЕИО, ОВ L175 от 5.7.1985 г., изменена
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минни проекти. В този случай се изисква ОВОС, ако има вероятност тези проекти да 
окажат значително въздействие върху околната среда (член 4, параграф 2). Основната 
отговорност за определяне дали случаят е такъв носи компетентният орган в засегната 
държава-членка чрез процедура, наречена „скрийнинг”. 
Комисията ще поиска информация от ирландските органи относно размера на мината и 
дали е бил извършен скрийнинг, както и при необходимост дали е била извършена 
оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с тази директива 
(членове от 5 до 10). 

Заключение

По отношение на редица от елементите от законодателството на ЕС, посочено от 
вносителя на петицията, Комисията не може да идентифицира нарушение на правото на 
Общността относно околната среда и следователно няма правно основание да се 
намеси.

При все това, по отношение на въпроса с оценката на въздействието върху околната 
среда на въпросната мина, Комисията ще се допита до ирландските органи и ще 
уведоми комисията по петиции за резултатите в допълнително съобщение.


