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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1617/2009, którą złożył Ivan Martin (Francja) w imieniu ADEVAC 
oraz stowarzyszenia „Stop Naruszeniom”, w sprawie wpływu planowanego 
pogłębienia kopalni odkrywkowej skał wapiennych „Chaumes de la 
Bergerie” (La Couronne, Charente) o dwa zbiorniki wód podziemnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec planowanego pogłębienia kopalni odkrywkowej 
skał wapiennych „Chaumes de la Bergerie” (La Couronne, Charente). O wydanie zgody na 
realizację przedsięwzięcia stara się przedsiębiorstwo Lafarge Cement, mimo że spód kopalni 
już teraz znajduje się bardzo blisko dwóch zbiorników wód podziemnych, które mieszczą się 
odpowiednio trzy i dwadzieścia metrów poniżej jej poziomu. Spowodowałoby to wyschnięcie 
wód podziemnych, co miałoby poważne skutki w kontekście miejscowych dostaw wody. 
Dlatego składający petycję sprzeciwia się przedmiotowemu przedsięwzięciu, uznając je za 
szkodliwe dla środowiska, i domaga się, by go nie zatwierdzano.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 czerwca 2010 r.

Dyrektywa 2000/60/WE1ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej (ramowa dyrektywa wodna) wraz z dyrektywą 2006/118/WE2w sprawie ochrony 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu zapewniają 
                                               
1Dz.U. L 327 z 22.12.2000.
2Dz.U. L 372 z 27.12.2006.
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ochronę wód podziemnych w Europie. 

Art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (i) ramowej dyrektywy wodnej zobowiązuje państwa 
członkowskie do wdrażania koniecznych środków, aby zapobiec pogorszeniu się stanu 
wszystkich części wód podziemnych. 

Jeśli chodzi o stan części wód podziemnych, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) 
ramowej dyrektywy wodnej państwa członkowskie są zobowiązane chronić, poprawiać i 
przywracać wszystkie części wód podziemnych, mając na celu osiągnięcie dobrego stanu 
wód podziemnych najpóźniej do 2015 r. Definicja dobrego stanu wód podziemnych 
obejmuje dobry stan ilościowy oraz chemiczny i została zawarta w pkt 2.1.2 i 2.3.1 
załącznika V do ramowej dyrektywy wodnej. 

Jeśli chodzi o stan chemiczny wód podziemnych, nie stwierdzono dokładnych i 
wiarygodnych przesłanek wskazujących, dlaczego składający petycję zakłada 
zanieczyszczenie zasobów wodnych i jakie substancje są tego powodem. Nie stwierdzono 
również przesłanek wskazujących na szkody w powiązanych wodach powierzchniowych 
lub ekosystemach lądowych ani na przekroczenie norm jakości określonych w pkt 2.1.2 
załącznika V do ramowej dyrektywy wodnej.

Zgodnie z pkt 2.3.2 załącznika V do ramowej dyrektywy wodnej dobry stan ilościowy 
wód podziemnych obejmuje kryteria określające, że nie należy zmieniać poziomu wód 
podziemnych w sposób, który uniemożliwi osiągnięcie celów środowiskowych 
dotyczących powiązanych z nimi wód powierzchniowych, spowoduje znaczne obniżenie 
ich poziomu lub szkody w ekosystemach lądowych. Na przestrzennie ograniczonym 
obszarze możliwe są krótkotrwałe lub ciągłe zmiany kierunku przepływu, o ile nie 
doprowadzą do napływu wód słonych lub innych. Informacje przekazane przez 
składającego petycję nie są wystarczające, by można było stwierdzić naruszenie 
powyższych przepisów. Zdaje się, że planowane przedsięwzięcie jest obecnie 
przedmiotem konsultacji publicznych, lecz nie jest jasne, czy władze francuskie podjęły 
jakąkolwiek decyzję w sprawie wniosku. 

W oparciu o informacje przekazane przez składającego petycję Komisja nie jest w stanie 
stwierdzić naruszenia dyrektyw 2000/60/WE i 2006/118/WE.


