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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0539/2007, ingiven av Barry Curtin (brittisk medborgare), 
för ”Watergrasshill Community Association”, om påstådda överträdelser 
mot gemenskapslagstiftningen i samband med Corks 
kommunfullmäktiges beslut att tillåta brytning av sten över en regionalt 
betydelsefull akvifer

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot Corks kommunfullmäktiges beslut att tillåta J.A. Woods Ltd att 
bryta sten över en regionalt betydelsefull akvifer i Watergrasshill. Framställaren befarar att 
stenbrottsverksamheten kan få allvarliga konsekvenser för vattenkvaliteten och anser att 
beslutet strider mot ramdirektivet om vatten (2000/60/EG) och dricksvattendirektivet 
(rådets direktiv 98/83/EG). Enligt framställaren har ingen miljökonsekvensbedömning 
genomförts trots stenbrottets storlek på 34 hektar. Framställaren förklarar att tillståndet att 
bryta sten är förenat med ett antal villkor som J.A. Woods Ltd har överklagat till Irlands 
överklagandenämnd. Framställaren uttrycker sin misstro mot beslutet från de myndigheter 
som behandlar överklagan och ber Europaparlamentet att utreda fallet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 28 september 2007. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008

”Framställaren hävdar att det tillstånd till stenbrottsverksamhet som utfärdats av Corks 
kommunfullmäktige skulle äventyra det lokala samhället Watergrasshills vattenförråd och 
bryta mot flera delar av gemenskapslagstiftningen, framför allt ramdirektivet om vatten, 
dricksvattendirektivet, ytvattendirektivet om framställning av dricksvatten, fågel- och 
livsmiljödirektiven samt direktivet om miljökonsekvensbedömningar.

Kommissionens kommentarer till framställningen.

God grundvattenstatus definieras i ramdirektivet om vatten1 i termer av både kemisk 
sammansättning och kvantitet, det vill säga balansen mellan uttag och naturlig 
grundvattenbildning. Dessutom förbjuds en försämring av statusen i alla 
grundvattenförekomster (från god status till dålig status) (artikel 4.1 b i). När det gäller 
vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten ska myndigheterna säkerställa 
erforderligt skydd för dessa vattenförekomster (artikel 7). Alla nödvändiga åtgärder inom ett 
avrinningsdistrikt för att uppnå/bibehålla god vattenstatus ska utarbetas och sammanfattas i en 
förvaltningsplan för avrinningsdistrikt senast den 22 december 2009. Denna plan ska 
genomgå ett brett samråd med allmänheten som omfattar medverkan från medborgarna, de 
lokala samhällena, frivilligorganisationer och andra berörda parter (artiklarna 13 och 14). 

Frågan om vilka åtgärder som krävs för att skydda dricksvattenkällan ska bedömas och 
beslutas av de behöriga myndigheterna utifrån bestämmelserna i artikel 7 i ramdirektivet om 
vatten för att se till att det dricksvatten som levereras till konsumenterna uppfyller kraven i 
dricksvattendirektivet2. Framställningen innehåller dock ingen information om någon 
försämring av det grundvatten som används för uttag av dricksvatten, men man uttrycker en 
oro över de konsekvenser som framtida händelser kan få för dricksvattenförråden.

I dricksvattendirektivet fastställs bindande normer för den kvalitet som dricksvattnet ska 
uppfylla i kranen. Framställaren hävdar inte att det dricksvatten som levereras inte skulle 
uppfylla dessa standarder, men uttrycker en oro över att framtida händelser kan få 
konsekvenser för dricksvattenförråden. Framställaren nämner ytvattendirektivet 75/440/EEG.
Detta direktiv har ersatts och gäller inte längre.

I framställningen hävdar man inte att det berörda området betecknas som ett skyddsområde 
men att det skulle vara berättigat till en sådan beteckning enligt fågel- och livsmiljödirektiven. 

Enligt direktivet om miljökonsekvensbedömningar3 ska stenbrott med en yta av mer än 
25 hektar genomgå en miljökonsekvensbedömning (artikel 4.1 och bilaga I.19). En del andra 
stenbrottsprojekt ingår i punkt 2.a i bilaga II. I detta fall krävs en miljökonsekvensbedömning 
om det är troligt att stenbrottsprojekten får betydande konsekvenser för miljön (artikel 4.2). 
Det främsta ansvaret för att avgöra detta ligger hos de behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna, genom ett förfarande som kallas screening [bedömning av tillämpning]. 

                                               
1 Direktiv 2000/60/EG, EGT L 327, 22.12.2000, i dess ändrade lydelse.
2 Direktiv 98/83/EG, EGT L 330, 5.12.1998, i dess ändrade lydelse.
3 Direktiv 85/337/EG, EGT L 175, 5.7.1985, i dess ändrade lydelse.



CM\708907SV.doc 3/3 PE402.626v01-00

SV

Kommissionen kommer att begära uppgifter från de irländska myndigheterna om stenbrottets 
storlek och huruvida någon screening har utförts och vid behov huruvida en 
miljökonsekvensbedömning enligt det direktivet (artiklarna 5–10) har genomförts. 

Slutsats

När det gäller flera av de delar av gemenskapslagstiftningen som framställaren tar upp kan 
kommissionen inte hitta någon överträdelse av gemenskapens miljölagstiftning och har därför 
ingen rättslig grund för att ingripa.

När det gäller frågan om en miljökonsekvensbedömning av det berörda stenbrottet kommer 
kommissionen dock att förhöra sig med de irländska myndigheterna och informera utskottet 
för framställningar om resultaten i kompletterande upplysningar.”


