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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0261/2005, της Colette Goeuriot, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
Κοινοτήτων Ορυχείων της Λωρραίνης, σχετικά με τους κινδύνους για το περιβάλλον 
και την υγεία που προκαλούνται από την εγκατάλειψη της εξόρυξης στη Λωρραίνη

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά τους γεωλογικούς κινδύνους που 
προκύπτουν από εγκαταλειμμένα ορυχεία σιδήρου στη Λωρραίνη, ιδιαίτερα από την 
πλημμύρα των φρεατίων σιδηρομεταλλεύματος που εκτείνονται κάτω από 130 κοινότητες η 
οποία έχει ήδη προκαλέσει καθίζηση και ζημιά σε κατοικίες, τώρα που η διαρροή δεν 
αντλείται πλέον σε τακτική βάση. Επιπλέον, η διαδικασία αποσύνθεσης των ορυκτών και οι 
λοιπές επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα ορυχεία αυξάνουν τη ρύπανση των 
υπόγειων υδάτων και θα μπορούσαν να βλάψουν την απορροή του Μοζέλα ανατολικά. Η 
αναφέρουσα ζητά, συνεπώς, από το Κοινοβούλιο να πείσει τις γαλλικές αρχές να 
ξαναρχίσουν τη συστηματική άντληση των υπόγειων υδάτων στη λεκάνη 
σιδηρομεταλλεύματος της Λωρραίνης. Η αναφέρουσα επικαλείται εν προκειμένω την οδηγία 
2000/60 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 
και την προθεσμία του 2015 για την απορρύπανση των υπόγειων υδάτων καθώς και τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό. Επικαλείται επίσης την αρχή της 
προφύλαξης, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Κοινότητας (άρθρο 174), καθώς και 
τη γαλλική νομοθεσία (Νόμος της 2/2/95).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Σεπτεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 2005.
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Περίληψη της περιγραφής της κατάστασης:

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά τους υδρογεωλογικούς κινδύνους που 
προκύπτουν από εγκαταλειμμένα ορυχεία σιδήρου στη Λωρραίνη, ιδίως από την υπερχείλιση 
των φρεατίων σιδηρομεταλλεύματος που εκτείνονται υπογείως 130 κοινοτήτων, η οποία έχει 
ήδη προκαλέσει καθίζηση και βλάβη σε οικίες, τώρα που η διαρροή δεν αντλείται πλέον σε 
τακτική βάση. Επιπλέον, η διαδικασία αποσύνθεσης των ορυκτών και άλλων βλαβερών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται στα ορυχεία αυξάνει τη ρύπανση των υπογείων υδάτων και θα 
μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την προς τα ανατολικά απορροή των υδάτων στον 
Μοζέλα.

Η αναφέρουσα ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να πείσουν τις γαλλικές αρχές να 
αρχίσουν εκ νέου τη συστηματική άντληση των υπογείων υδάτων στην πλούσια σε 
κοιτάσματα σιδήρου λεκάνη της Λωρραίνης. Η αναφέρουσα παραπέμπει εν προκειμένω στην 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και την προθεσμία της έως το 2015 σχετικά με την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Γίνεται επίσης μνεία στην αρχή της προφύλαξης 
(άρθρο 174 της Συνθήκης) και τη γαλλική νομοθεσία (νόμος της 2/2/95).
Εξήγηση της κατάστασης και των ενεργειών της Επιτροπής:
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να προληφθεί ή να περιορισθεί η διοχέτευση ρύπων στα υπόγεια ύδατα και να 
προληφθεί η υποβάθμιση της κατάστασης όλων των συστημάτων των υπογείων υδάτων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει να προστατεύουν, να αναβαθμίζουν και να 
αποκαθιστούν όλα τα συστήματα των υπόγειων υδάτων, να διασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ 
της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, με στόχο την επίτευξη καλής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων (χημικής και ποσοτικής) έως το 2015. Ως γενικό κανόνα, 
συνεπώς, θα πρέπει να επιτευχθεί η καλή κατάσταση υπογείων υδάτων έως αυτήν την 
προθεσμία. Σε αυτές τις απαιτήσεις περιλαμβάνεται, ωστόσο, ένα φάσμα ρητρών 
παρέκκλισης υπό ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 4-8 του άρθρου 
4.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη μέλη έχουν διενεργήσει 
ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κατάσταση 
των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 5, η οποία υποβάλλεται 
τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει αυτής της απεικόνισης του προβλήματος, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν προγράμματα παρακολούθησης για κάθε περιοχή λεκάνης 
απορροής ποταμού και να τα καταστήσουν λειτουργικά έως το τέλος του 2006. Σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β, αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια ενδιάμεση 
επισκόπηση σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων που εντοπίστηκαν σε κάθε 
λεκάνη απορροής ποταμού έως το τέλος του 2007 και στην εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης για 
τις λεκάνες ποταμών το οποίο θα είναι ανοικτό σε δημόσια διαβούλευση έως το τέλος του 
2008 πριν από τη δημοσίευσή του (τέλος του 2009).

Αναγνωρίζεται ότι η κατάσταση των υδάτων σε περιοχές με μακρά παράδοση στην εξόρυξη 
είναι επιρρεπής σε μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των υπόγειων 
υδάτων. Αυτό ισχύει αναμφίβολα στην περίπτωση της περιφέρειας της Λωρραίνης καθώς και 
σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, πχ σε μεταλλευτικές περιοχές της Αγγλίας ή της Ουαλίας ή 
της περιοχής Ρουρ στη Γερμανία. Οι κίνδυνοι της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων που 
σχετίζονται με τα εγκαταλειμμένα ορυχεία στη Λωρραίνη θα πρέπει συνεπώς να εξεταστούν 
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δεόντως από τα κράτη μέλη υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα. Εν πρώτοις, αυτοί οι κίνδυνοι πρέπει να εντοπιστούν στο άρθρο 5 της έκθεσης σχετικά 
με τις πιέσεις και τις επιπτώσεις. Στη συνέχεια, η παρακολούθηση των δεδομένων πρέπει να 
καταστήσει δυνατή τη σαφή εκτίμηση των συστημάτων υπογείων υδάτων τα οποία 
χαρακτηρίζονται ότι διατρέχουν κίνδυνο, και μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης έως το 
2007. Το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών (το οποίο είναι ανοικτό σε 
δημόσια διαβούλευση έως το τέλος του 2008) πρέπει, κατά τα φαινόμενα, να εξετάσει το 
πρόβλημα που γνωστοποιήθηκε από τον αναφέροντα, και να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα 
αποκατάστασης τα οποία – σύμφωνα με το πρόγραμμα μέτρων (άρθρο 11) της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα – πρέπει να καταστούν λειτουργικά έως το 2012. Πρέπει να σημειωθεί, 
ωστόσο, ότι σε πολλές περιπτώσεις, η αποκατάσταση των υπόγειων υδάτων θα είναι τεχνικά 
δύσκολη ή δυσανάλογα δαπανηρή, γεγονός το οποίο θα αιτιολογήσει ενδεχομένως τη χρήση 
παρεκκλίσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο 5 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα από τα 
κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι.

Επιπλέον, όσον αφορά τα απόβλητα εξόρυξης, η επικείμενη οδηγία σχετικά με τη διαχείριση 
των αποβλήτων από τις εξορυκτικές βιομηχανίες θα περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θα 
απαιτούν από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν λεπτομερείς καταλόγους κλειστών ή 
εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων αποβλήτων εξόρυξης οι οποίες έχουν σοβαρές αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η προταθείσα οδηγία επιτρέπει επίσης την ανάπτυξη 
μεθοδολογιών για την αποκατάσταση των εν λόγω εγκαταστάσεων αποβλήτων. Πρέπει να 
σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτή η οδηγία δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Συνεπώς, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
επιβάλει μέτρα τα οποία θα ληφθούν από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο 
για τα ύδατα. Η λήψη μέτρων θα είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που σημειωθεί παράβαση 
σε σχέση με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω απαιτήσεων που αφορούν το 
χρονοδιάγραμμα της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2006.

Όπως έχει ήδη αναφέρει η Επιτροπή στην απάντησή της τής 30ής Νοεμβρίου 2005, το 
ζήτημα της ποιότητας των υδάτων καλύπτεται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, στόχος 
της οποίας είναι η επίτευξη, έως το 2015, καλής κατάστασης των υπόγειων και των 
επιφανειακών υδάτων. Η εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα ακολουθεί μια 
σταδιακή προσέγγιση, η οποία ξεκινά με περιβαλλοντικές αναλύσεις των υδάτων της 
Ευρώπης (άρθρο 5) βάσει διαθέσιμων δεδομένων. Οι αναλύσεις πρέπει να προσδιορίζουν τα 
συστήματα υδάτων όπου υπάρχει κίνδυνος να μην επιτύχουν κάποιον στόχο περιβαλλοντικής 
ποιότητας έως το 2015. Η Γαλλία έχει πραγματοποιήσει τις σχετικές αναλύσεις και έχει 
υποβάλει την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 5, η οποία καλύπτει την λεκάνη του Ρήνου-
Μοζέλα-Σάαρ. Στην έκθεση των γαλλικών αρχών αναφέρεται ότι 9 από τα 15 συστήματα 
υπόγειων υδάτων και 209 από τα 469 συστήματα επιφανειακών υδάτων βρίσκονται σε 
κίνδυνο. Εκτός από τις υδρογεωλογικές πιέσεις, η ρύπανση από άζωτο, φώσφορο,
παρασιτοκτόνα και οργανικούς παράγοντες είναι τα κύρια προβλήματα.

Οι γαλλικές αρχές δημοσίευσαν την έκθεση στο Διαδίκτυο ώστε να καταστεί διαθέσιμη στο 
κοινό. Η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ενέργειες προς την κατεύθυνση της 
κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, που προβλέπει το 
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άρθρο 13 της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και τα οποία τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
καταρτίσουν έως το τέλος του 2008 κατόπιν διαβούλευσης με το κοινό. Τα σχέδια θα 
καταστούν λειτουργικά έως το τέλος του 2009.
Τυχόν καταγγελίες σχετικά με ρύπανση των υδάτων εξαιτίας των εγκαταλελειμμένων 
ορυχείων σιδήρου πρέπει να υποβληθούν στις γαλλικές αρχές στη διάρκεια της διαδικασίας 
διαβούλευσης για τα σχέδια διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Ρήνου-Μοζέλα-Σάαρ.

Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να 
στοιχειοθετήσει παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα από μέρους των γαλλικών 
αρχών.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί την αναφέρουσα, την καθίζηση που 
προκαλεί το πλημμύρισμα των εγκαταλελειμμένων φρεάτων των ορυχείων, δεν καλύπτεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και επομένως εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Όπως έχει ήδη αναφέρει η Επιτροπή στην απάντησή της τής 30ής Νοεμβρίου 2005, το 
ζήτημα της ποιότητας των υδάτων καλύπτεται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, στόχος 
της οποίας είναι η επίτευξη, έως το 2015, καλής κατάστασης των υπόγειων και των 
επιφανειακών υδάτων. 

Η εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα ακολουθεί μια σταδιακή προσέγγιση. Βασικά 
μέσα επίτευξης των στόχων της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα είναι τα σχέδια για τη 
διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμών και προγράμματα μέτρων τα οποία θα έπρεπε να 
εγκριθούν το αργότερο έως τις 22 Δεκεμβρίου 2009 μετά από μια διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης. 
Η Γαλλία ενέκρινε τα σχέδια για τη διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμών και προγράμματα 
μέτρων για την περιοχή του Ρήνου-Μοζέλα με απόφαση της αρμόδιας νομαρχίας αρ 2009-
523 της 27ης Νοεμβρίου 2009 

(βλ.http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).
Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να 
στοιχειοθετήσει παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα από μέρους των γαλλικών 
αρχών.


