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1. Sammendrag

Andrageren påklager den alvorlige metalforurening af jorden og drikkevandet i den bulgarske 
by Poibrene. Andrageren påpeger, at der er tale om stoffer som arsenik, kobber, kadmium og 
andre tungmetaller, og at der er fare for de lokale beboeres og ikke mindst børnenes sundhed 
og førlighed.  Forureningen af områdets landbrugsjord forhindrer tillige landbrugerne i at 
opnå en acceptabel indkomst, og andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe 
ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Andrageren beskriver forureningen med tungmetaller af drikkevandet og jordbunden i den 
bulgarske landsby Poibrene (Panagyurishte kommune i distriktet Pazardzik i Bulgarien). 
Andrageren giver udtryk for bekymring med hensyn til indvirkning heraf på borgernes 
sundhed og anmoder om:

- en identifikation af forureningkilderne og forebyggelse af forurening fremover
- genopdyrkning af den forurenede jord
- skadeserstatning til landsbyens indbyggere for sundhedsskade eller skade forvoldt på deres 

ejendom.

Den i andragendet omtalte forurening stammer ifølge de bulgarske myndigheder fra tidligere 
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industriers aktivitet (minedrift, udvinding og forarbejdning af kobber) i den lokale flods 
afvandingsområde. Denne flod er en del af Maritsa-flodens vandløbsopland. Disse aktiviteter 
har ført til en forurening af grundvandet og overfladevandet, herunder drikkevandet i 
Poibrene.

Den gældende EU-lovgivning vedrørende:

a) kvaliteten af drikkevand – er drikkevandsdirektivet1

b) kvaliteten af vandmiljøet (floder og grundvand) – er rammedirektivet for vandpolitik2.

Der findes ikke nogen fællesskabslovgivning vedrørende jordbundens kvalitet eller 
afhjælpning af jordforurening. I 2006 fremsatte Kommissionen et direktivforslag om 
rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden og om ændring af direktiv 2004/35/EF3. 
Imidlertid har Rådet stadig ikke truffet nogen beslutning med hensyn til en fælles holdning 
efter førstebehandling i Europa-Parlamentet4.

Der findes ikke nogen EU-lovgivning vedrørende kompensation for sundhedsskader eller 
beskadigelse af ejendom.

Med hensyn til kvaliteten af drikkevand fastsættes der i drikkevandsdirektivet en række krav:

- kvalitetsnormer for drikkevand til forbrugere, bl.a. vedrørende de i andragendet nævnte 
metaller (arsenik, kobber, cadmium)

- regelmæssig kontrol af drikkevandskvaliteten og oplysning til forbrugerne om kvaliteten 
af drikkevand

- foranstaltninger med henblik på restriktion af brugen af drikkevand, samt oplysning til 
berørte forbrugere og afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af 
kvalitetsnormerne.

Efter afsløringen via kontrolforanstaltninger af forhøjede arsenikværdier (værdier på ca. 20 μg 
pr. liter mod grænseværdien på 10 μg pr. liter) informerede myndighederne forbrugerne, 
indførte restriktioner på brugen af drikkevand (forbud mod at drikke det pågældende vand og 
mod anvendelse heraf til madlavning), indsættelse af tankvogne til levering af drikkevand og 
indledte planlægning af alternative vandforsyninger. Ifølge de seneste kontroldata er indholdet 
af arsenik i drikkevandet faldet fra ca. 20 μg pr. liter til 13 μg pr. liter; værdien ligger 
imidlertid stadig 3 μg pr. liter over grænseværdien i henhold til drikkevandsdirektivet.
Værdierne for de øvrige parametre er i overensstemmelse med drikkevandsdirektivets 
bestemmelser.

Der er i mellemtiden blevet udarbejdet et projekt for levering af drikkevand fra kilder i det 
omliggende område (som opfylder drikkevandsdirektivets kvalitetsnormer). Desuden har man 
afsluttet udbuds- og godkendelsesprocedurer, og projektet er sikret statsstøtte. Anlægsarbejdet 
                                               
1 Direktiv 98/83EF, EFT L 330 af 5.12.1998.
2 Direktiv 2000/60/EF, EFT L 327 af 22.12.2000.
3 KOM(2006)0232 af 22.9.2006.
4 Rådets pressemeddelelse af 2.12.2007:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&aged=0&lg=en&guiLa
nguage=en
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er allerede påbegyndt, og ifølge de bulgarske myndigheders oplysninger forventes projektet at 
være gennemført i midten af 2009.

Hvad angår kvaliteten af vandmiljøet (floder og grundvand), har de bulgarske myndigheder, i 
henhold til artikel 5 i rammedirektivet for vandpolitik, afsløret flere vandmiljøer i Maritsa-
flodens vandløbsopland, som ikke opfylder miljøkvalitetsnormerne (”som risikerer ikke at 
opfylde miljømålene”).

De planer og programmer ifølge rammedirektivet for vandpolitik, som på nuværende 
tidspunkt er under udarbejdelse:

- skal omfatte en indgående analyse af eksisterende vandforurening (herunder med 
tungmetaller), samt de afhjælpende og forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige 
for at opfylde miljømålsætningen om ”god status” for alle vandmiljøer, generelt inden
2015

- skal udarbejdes med offentlig deltagelse, dvs. med borgere, kommuner, interessenter og 
ikke-statslige organisationer

- skal foreligge senest den 22. december 2009. 

Kommissionen vil omhyggeligt kontrollere disse planer og programmer for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med direktivet.

Med hensyn til drikkevandskvalitet eksisterer der en retlig forpligtelse til at sikre borgerne 
drikkevand, der opfylder drikkevandsdirektivets bestemmelser. De foranstaltninger, der 
allerede er iværksat (forbud mod at drikke vandet og mod anvendelse heraf til madlavning), 
levering af drikkevand i tankvogne, anlægsarbejder med henblik på levering af 
forskriftsmæssigt drikkevand fra kilder i nabolaget) er i overensstemmelse med artikel 8 i 
drikkevandsdirektivet.

Med hensyn til kvaliteten af vandmiljøet (floder og grundvand) vil de bulgarske myndigheder 
være forpligtet til at give oplysning om de nødvendige foranstaltninger, som skal afhjælpe den 
aktuelle situation, i de planer og programmer i henhold til rammedirektivet for vandpolitik, 
som skal foreligge senest den 22. december 2009. Kommissionen vil omhyggeligt kontrollere 
de pågældende planer og programmer for at fastslå, om de er i overensstemmelse med 
direktivets bestemmelser.

Der findes ikke noget retligt grundlag for Kommissionens indgriben med hensyn til 
jordbundskvalitet og tidligere industrielle aktiviteters forurening af jordbunden.

Der findes ikke noget retligt grundlag for Kommissionens indgriben med hensyn til 
kompensation for materielle skader eller sundhedsrelaterede risici. Med forbehold af national 
lovgivning på dette område anføres det eksplicit i direktivet om miljøansvar1, at skader 
forvoldt af en emission, begivenhed eller hændelse, der fandt sted før den 30. april 2007, samt 
”traditionelle” skader som f.eks. personskade, skade på privat ejendom eller økonomiske tab,
ikke henhører under direktivets anvendelsesområde. Andragerne vil derfor være nødsaget til 
at indbringe sagen for de kompetente bulgarske domstole og organer.

                                               
1 Direktiv 2004/35/EF, EUT L 143 af 30.4.2004.
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Spørgsmålet om vandforurening i Poibrene indgår ligeledes i skriftlige forespørgsler E-
6420/07 og E-4187/08 indgivet af EP-medlemmer Elly de Groen-Kouwenhoven og Gisela 
Kallenbach.


