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24.6.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1617/2009, внесена от Ivan Martin, с френско гражданство, от 
името на ADEVAC и „Stop Nuisances“, относно въздействието на 
планираното разширяване на кариерата за варовик „Chaumes de la 
Bergerie“ (La Couronne, Charente) върху две находища на подпочвени 
води

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу планираното разширяване на кариерата за 
варовик „Chaumes de la Bergerie“ (La Couronne, Charente), за което дружеството за 
производство на цимент „Lafarge“ иска разрешение, въпреки факта, че дъното на 
кариерата вече е много близо до две подпочвени находища на питейна вода, които са 
разположени съответно на три и 20 метра под него. Това ще доведе до пресушаване на 
ресурсите на подпочвени води, което ще има сериозни последствия по отношение на 
местното водоснабдяване. Вносителят съответно се противопоставя на проекта, 
считайки го за неекологосъобразен, и иска неговото отхвърляне.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

Директива 2000/60/ЕО1 за установяване на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката на водите (РДВ) гарантира опазването на подземните води в 
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Европа, заедно с Директива 2006/118/ЕО1 за опазване на подземните води от 
замърсяване и влошаване на състоянието им (ДПВ). Член 4, параграф 1, буква б), 
подточка i) от РДВ изисква от държавите-членки да прилагат необходимите мерки за 
опазване на състоянието на всички подземни водни обекти от влошаване. Що се отнася 
до състоянието на подземните водни обекти, съгласно член 4, параграф 1, буква б), 
подточка ii) от РДВ, държавите-членки следва да опазват, разширяват и възстановяват 
всички подземни водни обекти с цел постигане на доброто им състояние най-късно до 
2015 г. Определението на добро състояние на подземните води включва добро 
количествено и химично състояние, съгласно определеното в приложение V, подточки 
2.1.2 и 2.3.2 от РДВ. 

Що се отнася до химичното състояние на подземните води, не съществуват точни и 
надеждни индикации относно причината, поради която вносителят на петицията счита, 
че има замърсяване на водните ресурси, както и от какви вещества е причинено. Няма 
признаци, че свързаните повърхностни води или земни екосистеми могат да бъдат 
увредени или че ще бъдат нарушени стандартите за качество съгласно определеното в 
приложение V 2.1.2 от РДВ.

Съгласно приложение V, подточка 2.3.2 от РДВ, определението за добро количествено 
състояние на подземните води включва критериите нивото на подземните води да не е 
обект на изменения, които не отговарят на екологичните цели по отношение на 
свързаните повърхностни води, които могат да доведат до значително влошаване на 
състоянието им или да увредят земните екосистеми. Изменения в посоката на потока, 
произтичащи от промени в нивото, могат да възникнат временно или постоянно в 
пространствено ограничена област, при условие че не предизвикват солени води или 
други интрузии. Предоставената от вносителя информация е недостатъчна, за да се 
направи заключението, че тези разпоредби не са спазени. Изглежда, че в момента 
планираният проект е обект на консултация с обществеността, но не е ясно дали 
френските органи са стигнали до някакво решение относно изпълнението. 

Въз основа на предоставената от вносителя информация, Комисията не може да 
определи наличието на нарушение на директиви 2000/60/ЕО и 2006/118/ЕО.
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