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Θέμα: Αναφορά 1617/2009, του Ivan Martin, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
«ADEVAC» και «Stop Nuisances», σχετικά με τις επιπτώσεις της 
προβλεπόμενης διάνοιξης σε μεγαλύτερο βάθος του λατομείου ασβεστόλιθου 
"Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, Charente) πάνω από δύο 
κοιτάσματα υπογείων υδάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την προβλεπόμενη διάνοιξη σε μεγαλύτερο βάθος του λατομείου 
ασβεστόλιθου «Chaumes de la Bergerie» (La Couronne, Charente), για την οποία έχει ζητηθεί 
άδεια από την εταιρεία τσιμέντων Lafarge, παρά το γεγονός ότι ο πυθμένας του λατομείου 
βρίσκεται ήδη πολύ κοντά σε δύο υπόγεια κοιτάσματα πόσιμου νερού, τα οποία βρίσκονται 
αντίστοιχα σε βάθος τριών και είκοσι μέτρων κάτω από αυτόν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
την αποξήρανση των υπογείων υδάτινων πόρων, κάτι που θα έχει σοβαρές συνέπειες για την 
τοπική υδροδότηση. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων καταγγέλλει το έργο, το οποίο θεωρεί 
βλαβερό για το περιβάλλον, και ζητεί την απόρριψή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2010.

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ1 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) διασφαλίζει την προστασία των υπόγειων υδάτων 

                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000.



PE445.592 2/2 CM\822415EL.doc

EL

στην Ευρώπη σε συνδυασμό με την οδηγία 2006/118/ΕΚ1 σχετικά με την προστασία των 
υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (οδηγία για τα υπόγεια ύδατα).

Το άρθρο 4.1, σημείο β), εδάφιο i) της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να προληφθεί η υποβάθμιση της κατάστασης 
όλων των συστημάτων των υπόγειων υδάτων.

Όσον αφορά την κατάσταση των συστημάτων υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4.1, 
σημείο β), εδάφιο ii) της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
προστατεύουν, αναβαθμίζουν και αποκαθιστούν όλα τα συστήματα των υπόγειων υδάτων, με 
στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων το αργότερο έως το 2015. Ο 
ορισμός της καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων περιλαμβάνει την καλή ποσοτική και 
χημική κατάσταση και περιγράφεται στο Παράρτημα V, παράγραφος 2.1.2 και 2.3.2 της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. 

Όσον αφορά τη χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων, δεν υπάρχουν ακριβείς και 
αξιόπιστες ενδείξεις ως προς τον λόγο για τον οποίο ο αναφέρων υποθέτει τη ρύπανση των 
υδάτινων πόρων και από ποιες ουσίες. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα σημειώνονταν ζημίες 
στα συναφή επιφανειακά ύδατα ή υδατικά οικοσυστήματα ή υπέρβαση των ποιοτικών 
προτύπων όπως περιγράφεται στο Παράρτημα V, παράγραφος 2.1.2 της οδηγίας πλαίσιο για 
τα ύδατα.

Σύμφωνα με το Παράρτημα V, παράγραφος 2.3.2, της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, η καλή 
ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: τα επίπεδα των 
υπόγειων υδάτων δεν πρέπει να αλλοιωθούν κατά τρόπο που να μην συμμορφώνονται με 
τους περιβαλλοντικούς στόχους που αφορούν τα συναφή επιφανειακά ύδατα, που να τα 
μειώνουν σημαντικά ή να ζημιώνουν χερσαία οικοσυστήματα. Μπορεί να σημειωθούν 
προσωρινά ή μόνιμα αλλοιώσεις στην κατεύθυνση ροής σε μια χωρικά περιορισμένη περιοχή 
υπό τον όρο ότι αυτό δεν προκαλεί είσοδο θαλασσινού ή άλλου είδους νερού. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τον αναφέροντα δεν επαρκούν προκειμένου να εξαχθεί το 
συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω διατάξεις. Φαίνεται ότι, επί του παρόντος, το 
σχεδιαζόμενο έργο αποτελεί αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, αλλά δεν είναι σαφές κατά 
πόσον οι γαλλικές αρχές έχουν λάβει αποφάσεις επί της αίτησης. 

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή αδυνατεί να 
διαπιστώσει οποιαδήποτε παραβίαση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2006/118/ΕΚ.

                                               
1 ΕΕ L 372 της 27.12.2006.


