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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 539/2007, Barry Curtin, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, (Watergrasshillin kunnanyhdistyksen puolesta,) EY:n 
lainsäädännön rikkomisesta Corkin kaupungin neuvoston päätöksellä sallia 
louhinta alueellisesti merkittävällä pohjavesialueella

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa Corkin kaupungin neuvoston päätöksen antaa 
J. A. Woods Ltd. -yhtiölle lupa louhintaan alueellisesti merkittävällä pohjavesialueella 
Watergrasshillissä. Vetoomuksen esittäjä pelkää, että louhintatoimet vaikuttavat vakavasti 
vedenlaatuun, ja katsoo, että päätöksellä rikotaan vesipuitedirektiiviä (2000/60) ja 
juomavesidirektiiviä (neuvoston direktiivi 98/83/EY). Vetoomuksen esittäjän mukaan 
ympäristövaikutusten arviointia ei ole tehty huolimatta louhoksen koosta (34 hehtaaria). 
Vetoomuksen esittäjä selittää, että louhokselle annettava lupa riippuu monista ehdoista, joista 
J. A. Woods Ltd. -yhtiö on valittanut Irlannin vetoomuslautakuntaan. Vetoomuksen esittäjä 
ilmaisee epäluottamuksensa valitusta käsittelevien viranomaisten päätöstä kohtaan ja pyytää 
Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Corkin kaupungin neuvoston myöntämä toimintalupa 
louhokselle vaarantaa Watergrasshillin kunnan vedensaannin ja on vastoin EU:n säädöksiä, 
erityisesti vesipuitedirektiiviä, juomavesidirektiiviä, juomaveden valmistamiseen tarkoitetun 
pintaveden laatuvaatimuksia koskevaa direktiiviä, lintu- ja luontotyyppidirektiivejä sekä 
ympäristövaikutusten arviointia koskevaa direktiiviä.
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Komission huomautukset vetoomuksesta

Pohjaveden hyvä tila määritellään vesipuitedirektiivissä 1  laadun ja määrän osalta. Toisin 
sanoen direktiivissä käsitellään tasapainoa vedenoton ja pohjaveden luonnollisen 
muodostumisen välillä.  Lisäksi kielletään pohjaveden tilan huononeminen (hyvästä tilasta 
huonoon tilaan) (4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta). Viranomaisten on taattava 
riittävä suojelu juomaveden ottoon käytettäville vesille (7 artikla). Kaikki vesipiiriä koskevat 
toimet, jotka ovat tarpeen veden hyvän tilan saavuttamiseksi/ylläpitämiseksi, on esitettävä ja 
eriteltävä vesipiirin hoitosuunnitelmassa, joka on laadittava viimeistään 22. joulukuuta 2009 
mennessä. Suunnitelmasta on järjestettävä laaja julkinen kuuleminen, johon osallistuu 
kansalaisia, paikallisia yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä, sidosryhmiä ja muita asianomaisia 
osapuolia (13 ja 14 artikla). 

Asiasta vastaavien viranomaisten on arvioitava ja päätettävä vesipuitedirektiivin 7 artiklan 
säännösten perusteella, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen juomavesimuodostumien 
suojelemiseksi, jotta varmistetaan, että kuluttajille toimitettava juomavesi vastaa 
juomavesidirektiivin2 vaatimuksia. Vetoomuksessa ei kuitenkaan anneta tietoja juomaveden 
ottoon käytettävän pohjaveden laadun huononemisesta. Sen sijaan siinä ilmaistaan huolta siitä, 
että tulevat rakennustoimet saattavat vaikuttaa juomavesivaroihin.

Juomavesidirektiivillä asetetaan juomavettä koskevat oikeudellisesti sitovat laatunormit, joita 
on noudatettava hanoista tulevan veden osalta. Vetoomuksen esittäjä ei väitä, että toimitettu 
juomavesi ei täyttäisi näitä normeja, vaan ilmaisee huolensa siitä, että tulevat rakennustoimet 
saattavat vaikuttaa juomavesivaroihin.  Vetoomuksen esittäjä mainitsee 
pintavesidirektiivin 75/440/ETY.  Tämä direktiivi on kumottu, eikä sitä sovelleta enää asiaan.

Vetoomuksen esittäjä ei väitä, että kyseinen alue olisi nimetty suojelualueeksi. Hän kuitenkin 
katsoo, että alue ansaitsisi tällaisen erityisaseman luontotyyppi- ja lintudirektiivien nojalla. 

Ympäristövaikutusten arviointia koskevalla direktiivillä3 säädetään, että louhoksista, joiden 
pinta-ala on yli 25 hehtaaria, on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (4 artiklan 1 kohta ja 
liitteen I 19 kohta). Tietyt muut louhintahankkeet sisältyvät liitteen II 2 kohdan a alakohtaan. 
Tässä tapauksessa ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä, mikäli hankkeet vaikuttavat 
ympäristöön merkittävästi (4 artiklan 2 kohta). Asiasta vastaavat kyseisen valtion 
viranomaiset ovat arviointimenettelyn kautta ensisijaisesti vastuussa sen määrittelemisestä, 
onko ympäristövaikutusten arviointi tarpeellinen. 
Komissio pyytää Irlannin viranomaisilta tietoa louhoksen koosta sekä siitä, onko hanketta 
arvioitu. Viranomaisilta tiedustellaan myös sitä, onko ympäristövaikutusten arviointi tehty, 
mikäli tällainen arviointi olisi tarpeen direktiivin nojalla (5–10 artikla). 

Johtopäätös

Vetoomuksen esittäjä viittaa useisiin EU:n lainsäädännön säädöksiin. Komissio ei kuitenkaan 
ole havainnut, että hankkeella olisi rikottu yhteisön ympäristölainsäädäntöä, eikä 
puuttumiseen näin ollen ole oikeudellista perustaa.

                                               
1 Direktiivi 2000/60/EY, EYVL L 327, 22.12.2000, sellaisena kuin se on muutettuna.
2 Direktiivi 98/83/EY, EYVL L 330, 5.12.1998, sellaisena kuin se on muutettuna.
3 Direktiivi 85/337/ETY, EYVL L 175, 5.7.1985, sellaisena kuin se on muutettuna.
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Komissio aikoo kuitenkin tiedustella Irlannin viranomaisilta, ovatko ne tehneet 
ympäristövaikutusten arvioinnin kyseisestä louhoksesta. Komissio ilmoittaa tuloksista 
vetoomusvaliokunnalle täydentävän vastauksen avulla.


