
CM\708907EL.doc PE402.626
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

12.02.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0539/2007, του Barry Curtin, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Watergrasshill Community Association», σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις 
της νομοθεσίας της ΕΚ όσον αφορά την απόφαση του συμβουλίου του Cork να
επιτρέψει τη λειτουργία λατομείου πάνω από σημαντικό για την περιφέρεια 
υδροφόρο ορίζοντα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την απόφαση του συμβουλίου του Cork να επιτρέψει στην εταιρεία 
J.A.Woods να προβεί σε εργασίες λατόμησης πάνω από σημαντικό για την περιφέρεια
υδροφόρο ορίζοντα στο Watergrasshill. Ο αναφέρων φοβάται ότι οι δραστηριότητες 
λατόμησης θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και θεωρεί ότι η απόφαση 
παραβιάζει την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60) και την οδηγία πλαίσιο για το νερό 
ανθρώπινης κατανάλωσης (οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
παρά το μέγεθος του λατομείου (34 εκτάρια), δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η άδεια λατόμησης υπόκειται σε πολλές προϋποθέσεις 
εναντίον των οποίων η εταιρεία J.A. Woods έχει προσφύγει στην ιρλανδική επιτροπή 
προσφυγών. Ο αναφέρων δηλώνει τη δυσπιστία του όσον αφορά την απόφαση των αρχών 
που θα αποφανθούν επί της προσφυγής, και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει 
την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.
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Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η άδεια λειτουργίας λατομείου που εξέδωσε το συμβούλιο της
κομητείας του Cork μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εφοδιασμό σε νερό της τοπικής
κοινότητας του Watergrasshill, και ότι παραβιάζει πολλές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία για το νερό ανθρώπινης 
κατανάλωσης, την οδηγία για τα επιφανειακά ύδατα που προορίζονται για την παραγωγή 
πόσιμου ύδατος, τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και την οδηγία για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η καλή κατάσταση των υπόγειων υδάτων ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 από
την άποψη τόσο της χημικής σύνθεσης όσο και της ποσότητας, δηλ. της ισορροπίας μεταξύ 
της άντλησης και της φυσικής αναπλήρωσης. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε
υποβάθμιση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων (από καλή κατάσταση σε κακή 
κατάσταση) (άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β), σημείο i)). Στην περίπτωση υδάτων που
χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος, οι αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την 
αναγκαία προστασία τους (άρθρο 7). Όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την
επίτευξη/διατήρηση καλής κατάστασης των υδάτων σε λεκάνη απορροής ποταμού πρέπει να
εκπονηθούν και να συνοψισθούν σε σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού – το 
οποίο πρέπει να υποβληθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009. Το σχέδιο αυτό πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο ευρείας δημόσιας διαβούλευσης με τη συμμετοχή πολιτών, τοπικών
κοινοτήτων, ΜΚΟ, ενδιαφερομένων φορέων και άλλων ενδιαφερομένων πλευρών (άρθρα 13 
και 14).

Το ερώτημα σχετικά με το ποια μέτρα είναι αναγκαία για την προστασία της πηγής πόσιμου
νερού πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης και απόφασης των αρμόδιων αρχών, 
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το πόσιμο νερό που διατίθεται στους καταναλωτές 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης2. Ωστόσο, 
στην αναφορά δεν περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την υποβάθμιση των υπόγειων
υδάτων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου νερού, αλλά εκφράζονται ανησυχίες 
ότι μελλοντικά έργα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα αποθέματα πόσιμου νερού.

Η οδηγία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θεσπίζει νόμιμα δεσμευτικά πρότυπα για την
ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεται το νερό 
της βρύσης. Ο αναφέρων δεν υποστηρίζει ότι το πόσιμο νερό που παρέχεται στους
καταναλωτές δεν πληροί αυτά τα πρότυπα, αλλά διατυπώνει την ανησυχία ότι μελλοντικά 
έργα μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα αποθέματα πόσιμου νερού. Ο αναφέρων παραπέμπει
στην οδηγία για τα επιφανειακά ύδατα 75/440/ΕΟΚ, η οποία έχει καταργηθεί και δεν ισχύει 
πλέον.

Ο αναφέρων δεν ισχυρίζεται ότι η εν λόγω περιοχή έχει χαρακτηρισθεί προστατευόμενη
περιοχή, αλλά ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί προστατευόμενη βάσει των 
οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά.

                                               
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L327 της 22.12.2000, όπως τροποποιήθηκε.
2 Οδηγία 98/83/ΕΚ, ΕΕ L330 της 5.12.1998, όπως τροποποιήθηκε.



CM\708907EL.doc 3/3 PE402.626
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων1 προβλέπει ότι λατομεία
έκτασης άνω των 25 εκταρίων υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(άρθρο 4, παράγραφος 1 και Παράρτημα I(19)). Ορισμένα άλλα σχέδια που αφορούν
εργασίες λατόμησης περιλαμβάνονται στο σημείο 2 α) του Παραρτήματος ΙI. Στην περίπτωση
αυτή, απαιτείται η διενέργεια ΕΠΕ εφόσον αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον (άρθρο 4, παράγραφος 2). Καταρχήν υπεύθυνες να κρίνουν εάν αυτό ισχύει 
είναι οι αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, μέσω μιας διαδικασίας που 
ονομάζεται «screening» (διαλογή).
Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ιρλανδικές αρχές σχετικά με την έκταση του
λατομείου και με το εάν διενεργήθηκε διαλογή και, εφόσον κρίθηκε αναγκαίο, εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βάσει της οδηγίας (άρθρα 5 έως 10).

Συμπέρασμα

Σε σχέση με σειρά νομοθετικών πράξεων στις οποίες παραπέμπει ο αναφέρων, η Επιτροπή
δεν διαπιστώνει παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και, επομένως, δεν
υπάρχει νομική βάση για παρέμβαση.

Ωστόσο, όσον αφορά το ζήτημα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το
συγκεκριμένο λατομείο, η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ιρλανδικές αρχές και θα 
ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για τα πορίσματά της σε συμπληρωματική απάντηση.

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, ΕΕ L175 της 5.7.1985, όπως τροποποιήθηκε.


