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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0538/2007 af Barry Curtin, irsk statsborger, for foreningen 
"Watergrasshill Community Association", om et tilsyneladende brud på EF-
lovgivningen i forbindelse med Cork Councils beslutning om at tillade 
stenbrudsdrift over et regionalt vigtigt grundvandsreservoir 

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse mod Cork Councils beslutning om at tillade virksomheden 
J.A.Woods Ltd. at udføre brydningsaktiviteter over et regionalt vigtigt grundvandsreservoir i 
Watergrasshill. Andrageren frygter, at disse aktiviteter vil medføre en alvorlig forringelse af 
vandkvaliteten, og mener, at beslutningen strider mod vandrammedirektivet (2000/60) og 
drikkevandsdirektivet (Rådets direktiv 98/83/EF). Ifølge andrageren er der ikke blevet 
gennemført en miljøindvirkningsvurdering til trods for stenbruddets størrelse (34 hektar). 
Andrageren anfører, at tilladelsen til stenbrudsdrift var underkastet en række betingelser, som 
J.A. Woods har indanket for det irske ankenævn. Andrageren giver udtryk for sin manglende 
tillid til de myndigheder, der skal træffe afgørelse i ankesagen, og anmoder Europa-
Parlamentet om at undersøge sagen

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

"Andrageren hævder, at tilladelsen til stedbrudsdrift, som blev udstedt af Cork amtsråd, vil 
bringe vandforsyningen i lokalsamfundet Watergrasshill i fare og samtidig strider mod flere 
dele af EU-lovgivningen, navnlig vandrammedirektivet, drikkevandsdirektivet, direktivet om 
overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand, fugle- og habitatdirektivet samt 
direktivet om vurdering af virkninger på miljøet.



PE402.626v01-00 2/3 CM\708907DA.doc

DA

Kommissionens bemærkninger

God grundvandstilstand defineres i vandrammedirektivet1 i forhold til den kemiske og den 
kvantitative tilstand, dvs. balancen mellem indvinding og naturlig grundvandsdannelse.
Endvidere må der ikke ske en forringelse af grundvandstilstanden (fra god til dårlig) (artikel 
4, stk. 1, litra b), pkt. i)). Med hensyn til vandforekomster, der anvendes til indvinding af 
drikkevand, skal myndighederne sørge for den nødvendige beskyttelse af disse forekomster 
(artikel 7). Alle nødvendige foranstaltninger til opnåelse/fastholdelse af en god vandtilstand i 
et vandområde skal omfattes af en vandområdeplan, som skal være udarbejdet senest den 22. 
december 2009. Planen skal være genstand for en bred offentlig høring med deltagelse af 
borgere, lokalsamfund, ngo'er, interessenter og andre interesserede parter (artikel 13 og 14).

Spørgsmålet om, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at beskytte 
drikkevandsforsyningen, skal vurderes og afgøres af de ansvarlige myndigheder i henhold til 
bestemmelserne i drikkevandsdirektivets artikel 7 med henblik på at sikre, at det drikkevand, 
der leveres til forbrugerne, opfylder kravene i drikkevandsdirektivet2. Andragendet indeholder 
imidlertid ikke nogen oplysninger om en forringelse af det grundvand, der anvendes til 
indvinding af drikkevand, men der udtrykkes bekymring for, at den fremtidige udvikling kan 
påvirke drikkevandsforsyningen.

I drikkevandsdirektivet fastsættes en juridisk bindende kvalitetsstandard for det drikkevand, 
der kommer ud af vandhanen. Andrageren hævder ikke, at det leverede drikkevand ikke vil 
opfylde disse standarder, men udtrykker bekymring for, at den fremtidige udvikling kan 
påvirke drikkevandsforsyningen. Andrageren nævner direktivet om overfladevand, 
75/440/EØF. Dette direktiv er imidlertid blevet ophævet og finder ikke længere anvendelse.

I andragendet hævdes det ikke, at det pågældende område er udpeget som et beskyttet 
område, men at det fortjener at blive udpeget som et sådant område, jf. habitat- og 
fugledirektivet.

Direktivet om vurdering af virkninger på miljøet3 fastlægger, at stenbrud med et areal på over 
25 ha skal underkastes en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) (artikel 4, stk. 1, og bilag 
I, pkt. 19). Visse stedbrudsprojekter er omfattet af bilag II, pkt. 2, a). Her er en VVM 
påkrævet, hvis der er sandsynlighed for, at projekterne vil have væsentlige indvirkninger på 
miljøet (artikel 4, stk. 2). Ansvaret for at afgøre, hvorvidt dette er tilfældet, ligger 
hovedsageligt hos den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, og afgørelsen 
træffes ved hjælp af en såkaldt screeningsprocedure.

Kommissionen vil anmode de irske myndigheder om oplysninger vedrørende størrelsen af 
stedbruddet og om, hvorvidt der er foretaget en screening og om nødvendigt en vurdering af 
virkninger på miljøet, jf. dette direktiv (artikel 5-10).

Konklusion

                                               
1 Direktiv 2000/60/EF, EFT L327 af 22.12.2000, som ændret.
2 Direktiv 98/83/EF, EFT L330 af 5.12.1998, som ændret.
3 Direktiv 85/337/EØF, EFT L175 af 5.7.1985, som ændret.
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I forhold til en række af de EU-direktiver, som andrageren nævner, kan Kommissionen ikke 
fastslå nogen overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning og har derfor intet retligt 
grundlag for at gribe ind.

Med hensyn til gennemførelsen af en vurdering af virkninger på miljøet for det pågældende 
stedbrud, vil Kommissionen imidlertid rette henvendelse til de irske myndigheder og 
efterfølgende informere Udvalget for Andragender om udfaldet af denne henvendelse.


