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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0494/2006 af Thomas C Burke, irsk statsborger, for de berørte indbyggere i 
Lagavooren, om beskyttelse af et vigtigt grundvandsmagasin i North Leinster (Irland)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer på vegne af de berørte indbyggere i Lagavooren (Irland) den måde, 
hvorpå et grundvandsmagasin, der er af stor betydning for regionen North Leinster, udnyttes 
af de lokale myndigheder. Andrageren forklarer, at amtsrådet i Meath har givet Cement 
Limited tilladelse til at afvande sit kalkbrud. Andrageren kritiserer, at vandet pumpes ud i 
floden Nanny i stedet for ind i magasinsystemet. Han sætter spørgsmålstegn ved de lokale 
myndigheders påstand om, at vandet forurenes fra bunden af bruddet, i betragtning af, at dette 
problem let kunne løses ved hjælp af nogle justeringer af måden, hvorpå vandet pumpes ud.
Han ønsker Parlamentets hjælp til at forhindre yderligere spild af vand.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

Baggrund

I direktiv 2000/60/EF1 fastlægges en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 
(vandrammedirektivet). Ifølge vandrammedirektivet (VRD) fra december 2000 er der behov 
for en detaljeret planlægning af forbruget af vandressourcerne for gennem udarbejdelse af 
vandområdeplaner at undgå ikkebæredygtige løsninger og ubodelig skade på miljøet. I 
henhold til vandrammedirektivet skal den første vandområdeplan offentliggøres inden 
december 2009.

                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
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Fra 2009 og frem skal enhver plan eller ethvert program, der har indflydelse på 
vandressourcerne eller vandkvaliteten samordnes med bestemmelserne om 
vandområdeplaner, så vandrammedirektivets miljømæssige målsætninger kan opfyldes. En 
af disse miljømæssige målsætninger er forpligtelsen til at forebygge en forringelse af 
grundvandsforekomsternes tilstand.

I forbindelse med grundvandsressourcer vedrører målsætningerne i vandområdeplanerne 
både den kemiske og den kvantitative tilstand. I den forbindelse skal medlemsstaterne 
beskytte, forbedre og genoprette alle grundvandsforekomster og sikre en balance mellem 
indvinding og tilførsel af grundvand med henblik på at opnå en god grundvandstilstand 
inden udgangen af 2015.

Andragendet

Andrageren kritiserer på vegne af de berørte indbyggere i Lagavooren (Irland) den måde, 
hvorpå et grundvandsmagasin, der er af stor betydning for regionen North Leinster, 
udnyttes af de lokale myndigheder. Han forklarer, at amtsrådet i Meath har givet en 
cementfabrik tilladelse til at afvande sit kalkbrud med 15.000 m³ vand om dagen og pumpe 
(spilde)vandet ud i den nærliggende flod Nanny, hvilket forårsager et tab af vand i et 
område, hvor der i forvejen er knaphed på vand. Årsagen til, at (spilde)vandet ikke pumpes 
ind i magasinsystemet, er, at det bl.a. er forurenet med diesel.

Andrageren spurgte derfor Rådet, hvorfor vandet fra grundvandsmagasinet ikke kunne 
pumpes ud af kalkbruddet (f.eks. 500 m væk), hvilket stadig ville gøre det muligt at afvande 
kalkbruddet, og pumpe det (efterfølgende rene) vand ind i magasinsystemet og dermed 
optimere brugen af en vigtig drikkevandsressource.

Kommissionens bemærkninger

Som angivet i første afsnit ovenfor er der ifølge VRD behov for en detaljeret planlægning af 
forbruget af vandressourcerne for gennem udarbejdelse af vandområdeplaner at undgå 
ikkebæredygtige løsninger og ubodelig skade på miljøet. I forbindelse med grundvandets 
kvantitative tilstand stilles der krav om at sikre en balance mellem indvinding og tilførsel.

Med andre ord er genbrug af udpumpet grundvand til drikkevandsformål ikke et krav i 
henhold til VRD, medmindre vandet udgør en del af de foranstaltninger, som skal sikre, at 
der opnås en god kvantitativ tilstand i et givet område. I lyset af andragerens beskrivelse 
synes der i dette tilfælde ikke at ske en forringelse af en grundvandsforekomst (i det 
mindste er dette ikke påvist).

Kommissionen betragter andragerens anbefaling om at pumpe grundvandet ud 500 m væk 
fra bruddet, således at det ikkeforurenede vand kan pumpes ind i magasinsystemet i stedet 
for at gå til spilde i floden Nanny, som værende meget fornuftig. Dette er imidlertid ikke et 
krav i henhold til VRD og er således op til amtsrådet i Meath at træffe beslutning om.

Det kunne indvendes, at den virksomhed, som udnytter kalkbruddet, forurener vandet med 
kulbrinter, inden vandet udledes i floden, og dermed er underlagt direktiv 76/464/EØF om 
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forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø1, 
men dette har ikke vakt bekymring hos andrageren, og der mangler oplysninger for at kunne 
vurdere, hvorvidt der kunne være tale om forurening.

Konklusion

I lyset af de oplysninger, som andrageren har indgivet, mener Kommissionen ikke, at der på 
nuværende tidspunkt er belæg for at mistænke en overtrædelse af vandrammedirektivet, 
eftersom den kvantitative tilstand ikke synes at være truet.

                                               
1 EFT L 129 af 18.5.1976, s. 23-29.


