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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0539/2007, którą złożył Barry Curtin (Irlandia), w imieniu 
Towarzystwa Wspólnoty Watergrasshill, w sprawie rzekomego naruszenia 
prawodawstwa WE w związku z decyzją Rady Miasta Cork zezwalającą na 
prace wydobywcze na obszarze formacji wodonośnej o znaczeniu 
regionalnym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje decyzję Rady Miasta Cork, zezwalającą przedsiębiorstwu 
J.A. Woods Ltd na prowadzenie prac wydobywczych na obszarze formacji wodonośnej 
o znaczeniu regionalnym w Watergrasshill. Składający petycję obawia się, że prace 
wydobywcze wywrą znaczny wpływ na jakość wody, i uważa, że wspomniana decyzja 
narusza przepisy ramowej dyrektywy wodnej (2000/60) i dyrektywy w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dyrektywy Rady 98/83/WE). Według składającego 
petycję pomimo wielkości kamieniołomu (34 hektary) nie przeprowadzono oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne. Składający petycję wyjaśnia, że wydanie zezwolenia 
na prowadzenie prac wydobywczych podlegało pewnym warunkom, od których 
przedsiębiorstwo J.A. Woods Ltd odwołało się przed sądem apelacyjnym. Składający petycję 
wyraża swoją nieufność wobec decyzji władz, które będą orzekać w sprawie odwołania, 
i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.

Składający petycję uważa, że w wyniku zezwolenia na działalność kamieniołomu, wydanego 
przez Radę Miasta Cork, zagrożone będą dostawy wody dla lokalnej społeczności 
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w Watergrasshill oraz że samo zezwolenie stanowi naruszenie szeregu aktów prawa UE, 
a zwłaszcza ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, dyrektywy w sprawie wód powierzchniowych przeznaczonych do 
pozyskiwania wody pitnej, dyrektyw: ptasiej i siedliskowej oraz dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

W ramowej dyrektywie wodnej1 dobry stan wód podziemnych określony jest zarówno pod 
względem stanu chemicznego, jak i ilości, to jest równowagi pomiędzy poborami 
a naturalnym zasilaniem tych wód. Ponadto zabronione jest doprowadzanie do pogarszania 
się stanu wód podziemnych (ze stanu dobrego do złego) (art. 4 ust. 1 lit. b) pkt (i)). 
W przypadku wód wykorzystywanych do poboru wody pitnej władze muszą zapewnić 
konieczną ochronę tych wód (art. 7). Wszelkie niezbędne środki podejmowane w obszarze 
dorzecza w celu osiągnięcia /utrzymania dobrego stanu wód należy opracować i podsumować 
w ramach planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który musi zostać opublikowany do 
dnia 22 grudnia 2009 r.; przedmiotowy plan musi być przedmiotem szeroko zakrojonych 
konsultacji ze społeczeństwem z udziałem obywateli, społeczności lokalnych, organizacji 
pozarządowych i wszystkich pozostałych zainteresowanych stron (art. 13 i 14).

Ocena środków koniecznych do ochrony źródeł zasobów wody pitnej oraz decyzja o ich 
podjęciu należy do właściwych władz zgodnie z przepisami art. 7 ramowej dyrektywy 
wodnej; działania te mają na celu zagwarantowanie, że woda pitna dostarczana konsumentom 
spełnia wymogi określone w dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi2. Składający petycję nie przedstawia jednak informacji na temat pogorszenia się 
stanu wód gruntowych wykorzystywanych do poboru wody pitnej, lecz wyraża obawy 
dotyczące możliwego oddziaływania przyszłych działań na zasoby wody pitnej.

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ustanawia prawnie 
wiążące normy w zakresie jakości wody pitnej, których należy przestrzegać w odniesieniu do 
wody dostarczanej z zaworów używanych do poboru wody pitnej. Składający petycję nie 
twierdzi, że dostarczana woda pitna nie będzie spełniała tych norm, lecz wyraża obawy 
dotyczące możliwego oddziaływania przyszłych działań na zasoby wody pitnej. Składający 
petycję wspomina także o dyrektywie 75/440/EWG dotyczącej jakości wód 
powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w państwach 
członkowskich. Dyrektywa ta została uchylona i nie ma już zastosowania.

Składający petycję nie twierdzi, że przedmiotowy obszar jest wyznaczony na obszar 
chroniony, lecz że tego rodzaju wyznaczenie byłoby uzasadnione na mocy dyrektywy 
siedliskowej i ptasiej.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko3 kamieniołomy 
o powierzchni przekraczającej 25 hektarów podlegają ocenie oddziaływania na środowisko 
(art. 4 ust. 1 i załącznik I pkt 19). Pozostałe przedsięwzięcia dotyczące kamieniołomów 

                                               
1 Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, z późniejszymi zmianami.
2 Dyrektywa 98/83/WE, Dz.U. L 330 z 5.12.1998, z późniejszymi zmianami.
3 Dyrektywa 85/337/EWG, Dz.U. L 175 z 5.7.1985, z późniejszymi zmianami.
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włączone są do zakresu załącznika II pkt. 2 lit. a). W tym przypadku OOŚ jest wymagana, 
jeżeli mogą one mieć znaczny wpływ na środowisko naturalne (art. 4 ust. 2). Główną 
odpowiedzialność za podjęcie decyzji w tej sprawie ponoszą właściwe władze danego 
państwa członkowskiego, które przeprowadzają w tym celu procedurę oceny zwaną 
„screeningiem”.
Komisja zwróci się do władz irlandzkich o udzielenie informacji na temat wielkości 
przedmiotowego kamieniołomu oraz przeprowadzenia procedury „screeningu” 
i, w uzasadnionym przypadku, oceny oddziaływania na środowisko zgodnie ze wspomnianą 
dyrektywą (art. 5-10).

Wnioski

Na podstawie szeregu aktów prawodawstwa UE wspomnianych przez składającego petycję 
Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa wspólnotowego w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego i tym samym nie dysponuje podstawą prawną do podjęcia 
interwencji.

Komisja zbada jednak kwestię przeprowadzenia oceny oddziaływania kamieniołomu na 
środowisko, zwracając się w tej sprawie do władz irlandzkich, i poinformuje Komisję Petycji 
o wynikach swojego dochodzenia w dodatkowym komunikacie.


