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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0261/2005, którą złożyła Colette Goeuriot (Francja) w imieniu Wspólnot 
Kopalni w Lotaryngii, w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia 
powstałego na skutek opuszczonych kopalni w Lotaryngii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z zagrożeniem o charakterze 
hydrogeologicznym, jakie stanowią opuszczone kopalnie rudy żelaza w Lotaryngii, głównie 
z powodu zalania szybu z rudą żelaza przebiegającego pod 130 gminami, które już 
spowodowało zapadanie się terenu i zniszczenie domów, ponieważ obecnie wyciek nie jest 
już regularnie wypompowywany. Oprócz tego proces pogarszania się stanu minerałów 
i innych szkodliwych substancji używanych w kopalniach zwiększa zanieczyszczenie wód 
podziemnych i może mieć wpływ na wodę spływającą w kierunku wschodnim do Mozeli. 
Składająca petycję zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o nakłonienie 
władz francuskich do wznowienia systematycznego wypompowywania wód podziemnych 
w bogatym w żelazo zagłębiu Lotaryngii. W tym kontekście składająca petycję powołuje się 
na dyrektywę 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej, i przypomina, że rok 2015 jest ostatecznym terminem usunięcia 
zanieczyszczeń z wód podziemnych oraz wykonania zobowiązań z tym związanych przez 
państwa członkowskie. Odwołuje się ona także do zasady ostrożności, która jest podstawą 
ustawodawstwa wspólnotowego (art. 174) i prawa francuskiego (ustawa z dnia 2 lutego 
1995 r.).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 września 2005 r. Zwrócono się do Komisji, 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 listopada 2005 r.

Streszczenie opisu sytuacji: 

Składająca petycję wyraża obawy związane z zagrożeniem o charakterze hydrogeologicznym, 
jakie stanowią opuszczone kopalnie rudy żelaza w Lotaryngii, głównie z powodu zalania 
szybu z rudą żelaza przebiegającego pod 130 gminami, które już spowodowało zapadanie się 
terenu i zniszczenie domów, ponieważ obecnie wyciek nie jest już regularnie 
wypompowywany. Oprócz tego proces pogarszania się stanu minerałów i innych szkodliwych 
substancji używanych w kopalniach zwiększa zanieczyszczenie wód podziemnych i może 
mieć wpływ na wodę spływającą w kierunku wschodnim do Mozeli. 

Składająca petycję zwraca się do instytucji europejskich z wnioskiem o nakłonienie władz 
francuskich do wznowienia systematycznego pompowania wód podziemnych w bogatym 
w żelazo zagłębiu Lotaryngii. W tym kontekście składająca petycję powołuje się na ramową 
dyrektywę wodną (2000/60/WE) oraz przypomina, że rok 2015 jest ostatecznym terminem 
realizacji celów związanych z ochroną środowiska. Ponadto odwołuje się ona do zasady 
ostrożności (art. 174 Traktatu) i do ustawodawstwa francuskiego (ustawa z dnia 2 lutego 
1995 r.).
Wyjaśnienie sytuacji i działania Komisji: 
Ramowa dyrektywa wodna zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia 
niezbędnych środków, by uniemożliwić lub zredukować przedostawanie się zanieczyszczeń 
do wód podziemnych oraz zapobiec pogarszaniu się stanu wszystkich części wód 
podziemnych. W związku z tym państwa członkowskie powinny chronić, poprawić jakość, 
uzdatnić wszystkie części wód podziemnych i zapewnić równowagę między poborami 
a zasilaniem wód podziemnych w celu osiągnięcia ich dobrego stanu (pod względem 
chemicznym i ilościowym) do roku 2015. Stąd też ogólnym założeniem jest osiągnięcie 
dobrego stanu wszystkich wód podziemnych przed upływem tego terminu. Wymogi te 
zawierają jednakże szereg odstępstw możliwych po spełnieniu określonych warunków 
wymienionych w ust. 4-8 art. 4 dyrektywy.

W związku z wdrażaniem ramowej dyrektywy wodnej zgodnie z art. 5 dyrektywy państwa 
członkowskie przeprowadziły analizę skutków działalności ludzkiej na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych, której wyniki przekazano Komisji Europejskiej. Na 
podstawie charakterystyki problemu państwa członkowskie muszą opracować programy 
monitorowania każdego obszaru dorzecza i wdrożyć je do końca 2006 r. Zgodnie z art. 14 
ust.1 lit. b) powinno to prowadzić do tymczasowego przeglądu istotnych zagadnień 
gospodarki wodnej określonych dla każdego obszaru dorzecza do końca 2007 r. oraz do 
opracowania projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który przed 
opublikowaniem (koniec 2009 r.) będzie poddany konsultacjom społecznym, 
zorganizowanym przed końcem 2008 r.

Wiadomo, że sytuacja wodna na obszarach tradycyjnie górniczych łatwo ulega zachwianiu 
pod wpływem długotrwałego negatywnego oddziaływania na jakość i ilość wód 
podziemnych. Niewątpliwie tak właśnie jest w przypadku regionu Lotaryngii oraz innych 
obszarów europejskich, jak np. regionów górniczych Anglii, Walii lub Zagłębia Ruhry 
w Niemczech. Dlatego też w świetle wymogów ramowej dyrektywy wodnej państwa 
członkowskie powinny należycie przeanalizować ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych, 
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którego źródłem są opuszczone kopalnie w Lotaryngii. Przede wszystkim ryzyko to należy 
określić zgodnie z art. 5 w sprawozdaniu na temat obciążeń i skutków. Dane zebrane podczas 
monitorowania powinny następnie umożliwić uzyskanie przejrzystej oceny części wód 
podziemnych uznanych za zagrożone oraz umożliwić dokonanie oceny stanu wód do 2007 r. 
W projekcie planu gospodarowania wodami w dorzeczu (poddanemu konsultacjom 
społecznym pod koniec 2008 r.) bez wątpienia należy uwzględnić problem poruszony przez 
składającą petycję i zaproponować odpowiednie środki naprawcze, które powinny zostać 
wprowadzone do końca 2012 r. Należy jednak zauważyć, że w wielu przypadkach 
uzdatnianie wód podziemnych będzie trudne pod względem technicznym bądź 
niewspółmiernie drogie, co usprawiedliwiałoby stosowanie przez państwa członkowskie 
odstępstw zgodnie z art. 4 ust. 5 ramowej dyrektywy wodnej pod warunkiem spełnienia 
określonych wymogów.

Ponadto w odniesieniu do pozostałości po odpadach górniczych przyszła dyrektywa 
w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego powinna 
zawierać przepisy zobowiązujące państwa członkowskie do sporządzania spisów zamkniętych 
lub opuszczonych składowisk odpadów górniczych, które w poważny sposób szkodzą 
środowisku. Proponowana dyrektywa pozwala też na opracowanie metod ponownego 
zagospodarowania tych składowisk. Należy jednak zauważyć, że dyrektywa ta nie została 
jeszcze przyjęta przez Parlament Europejski i Radę.

W rezultacie na tym etapie Komisja Europejska nie może nakłonić władz francuskich 
do podjęcia działań na mocy ramowej dyrektywy wodnej. Działania prawne są możliwe 
wyłącznie w przypadku stwierdzenia naruszenia jednego lub większej liczby wymienionych 
powyżej wymogów związanych z kalendarzem wdrażania ramowej dyrektywy wodnej.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2006 r.

Jak już wskazano w komunikacie Komisji z dnia 30 listopada 2005 r., jakość wód jest 
regulowana przez ramową dyrektywę wodną (RDW), której celem jest osiągnięcie dobrego 
stanu wód podziemnych i powierzchniowych do roku 2015 r. W związku ze stopniowym 
wdrażaniem ramowej dyrektywy wodnej zostaną przeprowadzone analizy środowiskowe wód 
Europy oparte na dostępnych danych (zgodnie z art. 5). Celem analizy będzie wskazanie tych 
wód, które mogą nie spełnić wymogów dotyczących jakości środowiska do roku 2015. 
Francja przeprowadziła tego typu analizę i zgodnie z art. 5 złożyła sprawozdanie dotyczące 
dorzecza Renu, Mozeli i Saary. Sprawozdanie władz francuskich dowodzi, że zagrożonych 
jest 9 z 15 części wód podziemnych oraz 209 z 469 części wód powierzchniowych. Oprócz 
trudnych warunków hydrogeologicznych, główne problemy to obecność azotu, fosforu, 
pestycydów oraz zanieczyszczeń organicznych.

Sprawozdanie zostało opublikowane przez władze francuskie w internecie w celu 
udostępnienia go opinii publicznej. Będzie ono podstawą do podjęcia dalszych kroków w celu 
stworzenia planów gospodarowania wodami w dorzeczach, wymaganych zgodnie z art. 13 
RDW. Państwa członkowskie powinny opracować te plany po konsultacjach publicznych, 
które muszą odbyć się przed końcem 2008 r. Projekty te zaczną funkcjonować pod koniec 
2009 r. 

Wszelkie skargi dotyczące zanieczyszczenia wód pochodzącego z opuszczonych kopalni rudy 
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żelaza należy kierować do władz francuskich podczas konsultacji w sprawie gospodarowania 
wodami w dorzeczach Renu, Mozeli i Saary. 

Na podstawie dostępnych informacji Komisja Europejska nie może stwierdzić, że władze 
francuskie naruszyły przepisy RDW.

W odniesieniu do drugiej kwestii poruszonej przez składającą petycję, zapadanie się gruntów
spowodowane zalewaniem opuszczonych szybów nie jest regulowane przez obowiązujące 
przepisy UE i wchodzi w wyłączny zakres kompetencji państw członkowskich. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Jak już wspomniano w poprzednich komunikatach Komisji, jakość wód jest regulowana przez 
ramową dyrektywę wodną (2000/60/WE1). Jej celem jest otrzymanie dobrej jakości wód 
gruntowych i powierzchniowych zasadniczo do 2015 r.  

Ramowa dyrektywa wodna jest wdrażana stopniowo. Głównymi narzędziami osiągnięcia celu 
są plany gospodarowania wodami w dorzeczach oraz programy działań, które miały być 
przyjęte najpóźniej do 22 grudnia 2009 r. w wyniku konsultacji publicznych.  
Decyzją prefekta (S.G.A.R. nr 2009-523 z dnia 27 listopada 2009 r.) Francja przyjęła plan 
gospodarowania wodami w dorzeczu Renu i Mozy oraz program działań dla tego dorzecza 
(http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).

W tym przypadku, Komisja Europejska na podstawie dostępnych informacji nie może 
stwierdzić, że władze francuskie naruszyły przepisy RDW.

                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.00, s. 1-73


