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Tárgy: A Barry Curtin, ír állampolgár által a „Watergrasshill Community 
Association” nevében benyújtott, 0539/2007. számú petíció a közösségi 
jogszabályoknak a corki tanács részéről egy regionális jelentőségű víztartó 
réteg feletti kőfejtés engedélyezésével történő állítólagos megsértéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megkérdőjelezi a corki tanács határozatát, miszerint a J.A.Woods Ltd. 
számára kőfejtést engedélyezett egy regionális jelentőségű víztartó réteg felett 
Watergrasshillben. A petíció benyújtója attól tart, hogy a kőfejtési munkálatok komolyan 
befolyásolják majd a vízminőséget, valamint úgy véli, hogy a határozat sérti a vízről szóló 
keretirányelvet (2000/60/EK) és az emberi fogyasztásra szánt vízről szóló irányelvet 
(98/83/EK tanácsi irányelv). A petíció benyújtója szerint a kőfejtő mérete ellenére (34 hektár) 
nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot. A petíció benyújtója kifejti, hogy a kőfejtési 
engedélyt bizonyos feltételektől tették függővé, amelyek ellen a J.A. Woods Ltd. az ír 
fellebbezési tanácsnál fellebbezést nyújtott be. A petíció benyújtója gyanakvásának ad hangot 
a fellebbezés ügyében határozó hatóságok döntésével kapcsolatban, és arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgálja meg az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. február 12.

A petíció benyújtója kifejti, hogy a corki tanács által egy kőfejtő üzemeltetésére vonatkozóan 
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kiadott engedély veszélyezteti a watergrasshilli helyi közösség vízellátását, valamint több 
közösségi irányelvet is sért, nevezetesen: a vízügyi keretirányelvet, az emberi fogyasztásra 
szánt vízről szóló irányelvet, az ivóvízkivételre szánt felszíni vizekről szóló irányelvet, a 
madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvet, valamint a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelvet.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A vízügyi keretirányelv a felszín alatti vizek jó állapotának fogalmát a kémiai összetétel és a 
mennyiség tekintetében határozza meg, azaz a kitermelés és a természetes utánpótlódás 
közötti egyensúly összefüggésében. Ezen felül tilos engedélyezni a felszín alatti vizek 
bárminemű (jó állapotról rossz állapotra történő) állapotromlását (4. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának i. alpontja). Az ivóvízkivételre szánt víztestek esetében a hatóságok kötelesek 
biztosítani ezen víztestek védelmét (7. cikk). Egy vízgyűjtő kerületen belül a vizek jó 
állapotának elérése vagy megőrzése érdekében hozott valamennyi intézkedés felmérésére és 
összegzésére egy vízgyűjtő-gazdálkodási terv keretében kerül sor, amelyet 2009. december 
22-ig kell elkészíteni. A szóban forgó tervről széles körű nyilvános konzultációt kell folytatni, 
a polgárok, helyi közösségek, nem kormányzati szervezetek, érdekelt felek és az egyéb 
érintettek részvételével (13. és 14. cikk). 

A vízügyi keretirányelv 7. cikkére figyelemmel az illetékes hatóságok feladata annak 
kivizsgálása és eldöntése, hogy milyen lépések szükségesek az ivóvízforrás megóvására  
annak garantálása érdekében, hogy a fogyasztók számára biztosított ivóvíz megfeleljen a 
vízügyi keretirányelvben meghatározott követelményeknek1. Mindazonáltal a petíció 
benyújtója nem ad tájékoztatást az ivóvízkivételre szánt felszín alatti vizek állapotromlásáról, 
hanem aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a jövőben várható fejlesztések esetlegesen hatást 
gyakorolnak majd az ivóvízkészletekre.

A vízügyi keretirányelv jogilag kötelező ivóvízminőségi követelményeket állapít meg, 
amelyeknek a csapból folyó víznek meg kell felelnie. A petíció benyújtója nem azt állítja, 
hogy a fogyasztásra szánt ivóvíz nem felel meg a szóban forgó követelményeknek, hanem 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a jövőben várható fejlesztések esetlegesen hatást 
gyakorolnak majd az ivóvízkészletekre. A petíció benyújtója megemlíti a felszíni vizekről 
szóló 75/440/EGK irányelvet, amelyet már hatályon kívül helyeztek, így az többé nem 
alkalmazandó.

A petíció benyújtója nem azt állítja, hogy a szóban forgó területet védett területnek 
nyilvánították, hanem hogy az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelvek alapján indokolt 
lenne az erre irányuló intézkedés. 

A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv2 a 25 hektárnál nagyobb felszíni kiterjedésű 
kőfejtők esetében környezeti hatásvizsgálatot ír elő (4. cikk (1) bekezdés és I. melléklet (19) 
bekezdés). Bizonyos további kőfejtési projekteket a II. melléklet 2a) pontja tartalmaz. Ilyen 
esetben akkor van szükség KHV elvégzésére, ha az egyes projektek várhatóan jelentős hatást 

                                               
1 A módosított 98/83/EK irányelv, HL L 330., 1998.12. 5.
2 A módosított 85/337/EGK irányelv, HL L175., 1985.7.5.
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gyakorolnak majd a környezetre (4. cikk (2) bekezdés). Ennek megítélése elsősorban az 
érintett tagállam illetékes hatóságainak feladata egy ún. „átvilágítási” folyamat keretében. 
A Bizottság tájékoztatást fog kérni az ír hatóságoktól a kőfejtő nagyságára, valamint arra 
vonatkozóan, hogy sor került-e átvilágításra, és – amennyiben az szükségesnek bizonyult –
végeztek-e környezeti hatásvizsgálatot a szóban forgó irányelv (5–10. cikk) értelmében. 

Következtetés

A petíció benyújtója által megemlített néhány közösségi jogszabály tekintetében a Bizottság 
nem talált a közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet, ezért a 
beavatkozásra nincs jogalapja.

Ugyanakkor: ami a szóban forgó kőfejtővel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálat kérdését 
illeti, a Bizottság érdeklődni fog az ír hatóságoknál és vizsgálatának eredményeiről egy 
kiegészítő közleményben tájékoztatja a Petíciós Bizottságot.


