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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0539/2007, adresată de Barry Curtin, de naţionalitate irlandeză, în 
numele Asociaţiei Comunităţii din Watergrasshill, privind presupusele 
încălcări ale legislaţiei CE în ceea ce priveşte decizia Consiliului din Cork de 
a permite exploatarea de piatră pe un acvifer important în regiune

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul contestă decizia Consiliului din Cork de a permite J.A.Woods Ltd să exploateze 
piatră pe un acvifer important în regiune, în Watergrasshill. Petiţionarul se teme că activităţile 
de exploatare vor avea efecte serioase asupra calităţii apei şi consideră că decizia încalcă 
Directiva-cadru privind apa (2000/60) şi Directiva privind apa potabilă (Directiva 98/83/CE a 
Consiliului). Potrivit petiţionarului, în ciuda mărimii carierei (34 hectare), nu a fost realizată 
nicio evaluare a impactului asupra mediului. Petiţionarul explică faptul că permisiunea de 
exploatare a fost supusă unui număr de condiţii împotriva cărora J.A. Woods Ltd a făcut apel 
la Consiliile de apel irlandeze. Petiţionarul îşi manifestă neîncrederea cu privire la decizia 
autorităţilor care vor soluţiona apelul şi solicită Parlamentului European să examineze cazul.

2. Informaţii

Se declară admisibilă la 28 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192  alineatul (4)] din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008

Petiţionarul susţine că permisul de funcţionare a exploataţiei emis de Consiliul din Cork va 
pune în pericol alimentarea cu apă a comunităţii locale din Watergrasshill şi va încălca mai 
multe elemente ale legislaţiei UE, în special Directiva-cadru privind apa, Directiva privind 
apa potabilă, Directiva privind apele de suprafaţă pentru captarea apei potabile, Directivele 
„Păsări” şi „Habitate” şi Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului.
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Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Starea bună a apei subterane este definită în Directiva-cadru privind apa1 atât în termeni 
chimici, cât şi cantitativi, adică echilibrul dintre captare şi reîncărcarea naturală. Mai mult, 
este interzisă deteriorarea stării apei subterane (de la starea bună la starea proastă) [articolul 4 
alineatul (1) litera (b) punctul (i)]. Pentru apele folosite pentru captarea apei potabile, 
autorităţile trebuie să garanteze protecţia necesară a acestor ape (articolul 7). Toate măsurile 
necesare luate în cazul unui bazin hidrografic pentru a obţine/menţine o bună stare a apelor 
trebuie să fie elaborate şi rezumate în cadrul unui plan de gestionare a bazinului hidrografic 
care trebuie să fie prezentat până la 22 decembrie 2009; acest plan trebuie să facă obiectul 
unei consultări şi participări publice largi a cetăţenilor, a comunităţilor locale, a ONG-urilor şi 
a altor părţi interesate (articolele 13 şi 14).

Chestiunea privind măsurile care sunt necesare pentru protejarea sursei de alimentare cu apă 
potabilă trebuie să fie evaluată şi stabilită de către autorităţile competente conform 
dispoziţiilor articolului 7 din Directiva-cadru privind apa, pentru a garanta că apa potabilă 
furnizată consumatorilor va îndeplini cerinţele Directivei privind apa potabilă2. Cu toate 
acestea, petiţia nu oferă informaţii referitoare la deteriorarea apei subterane folosite pentru 
captarea apei potabile, dar există temeri conform cărora proiectele de dezvoltare pe viitor ar 
putea avea un impact asupra surselor de alimentare cu apă potabilă.

Directiva privind apa potabilă stabileşte standardele obligatorii din punct de vedere juridic
privind calitatea apei potabile de la robinet. Petiţionarul nu susţine faptul că apa potabilă 
furnizată nu ar îndeplini aceste standarde, dar există temeri conform cărora proiectele de 
dezvoltare pe viitor ar putea avea un impact asupra surselor de alimentare cu apă potabilă. 
Petiţionarul face referire la Directiva privind apa de suprafaţă, 75/440/CEE. Directiva în 
cauză a fost abrogată şi nu mai este aplicabilă.

Petiţia nu menţionează faptul că aria în cauză este desemnată drept arie protejată, ci că ar 
merita să fie desemnată astfel conform Directivelor „Habitate” şi „Păsări”.

Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului3 prevede că exploataţiile în carieră 
care au o suprafaţă de peste 25 de hectare trebuie să fie supuse unei evaluări a impactului 
asupra mediului [articolul 4 alineatul (1) şi anexa 1(19)]. Alte proiecte de exploataţii în carieră 
sunt cuprinse la punctul 2 a) din anexa II. În acest caz, este necesară o EIA în cazul în care 
acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului [articolul 4 alineatul (2)]. 
Responsabilitatea principală pentru determinarea acestui fapt revine autorităţii competente a 
statului membru în cauză printr-o procedură numită „de cernere”.

Comisia va solicita din partea autorităţilor irlandeze informaţii cu privire la dimensiunea 
carierei şi dacă s-a efectuat o cernere, iar, în cazul în care este necesar, dacă s-a efectuat o 
evaluare a impactului asupra mediului conform directivei susmenţionate (articolele 5-10).

                                               
1 Directiva 2000/60/CE, JO L327, 22.12.2000, astfel cum a fost modificată
2 Directiva 98/83/CE, JO L330, 5.12.1998, astfel cum a fost modificată
3 Directiva 85/337/CEE, JO L175, 5.7.1985, astfel cum a fost modificată
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Concluzie

În ceea ce priveşte unele elemente ale legislaţiei UE menţionate de către petiţionar, Comisia 
nu poate identifica o încălcare a legislaţiei comunitare în materie de mediu şi, prin urmare, nu 
are niciun temei juridic pentru a interveni.

Cu toate acestea, în privinţa evaluării impactului asupra mediului pentru cariera în cauză, 
Comisia va solicita informaţii din partea autorităţilor irlandeze şi va informa Comisia pentru 
petiţii cu privire la constatările sale într-o comunicare suplimentară.


