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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0261/2005 af Colette Goeuriot, fransk statsborger, for
minesamfundene i Lorraine, om miljø- og sundhedsmæssige risici, som skyldes 
forladte miner i Lorraine

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over de hydrogeologiske risici, som skyldes forladte 
jernmalmminer i Lorraine, herunder især oversvømmelse af jernmalmskakter, der strækker sig 
under 130 lokalsamfund, hvilket allerede har medført sætning og skader på huse, nu hvor 
grundvandet ikke længere regelmæssigt pumpes væk. Nedbrydningsprocessen af de mineraler 
og de øvrige skadelige stoffer, som har været anvendt i minerne, øger desuden forureningen af 
grundvandet og kan påvirke afstrømningen mod øst ud i Moselle. Andrageren beder derfor 
Parlamentet overtale de franske myndigheder til at genoptage den systematiske oppumpning 
af grundvand i det jernholdige Lorrainevandområde. Andrageren henviser i den forbindelse til 
rammedirektiv 2000/60 om vandkvalitet og fristen for rensning af grundvand inden 2015 samt 
medlemsstaternes forpligtelser i den forbindelse. Hun henviser desuden til 
forsigtighedsprincippet, som er hjørnestenen i fællesskabslovgivningen (artikel 174) og den 
franske lovgivning (lov af 2/2/95).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. september 2005).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. november 2005

"Sammendrag af beskrivelsen af situationen

Andrageren udtrykker bekymring over de hydrogeologiske risici, som skyldes forladte 
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jernminer i Lorraine, herunder især oversvømmelse af jernmalmskakter, som strækker sig 
under 130 lokalsamfund, hvilket allerede har medført sætning og skader på huse, nu hvor 
grundvandet ikke længere regelmæssigt pumpes væk. Nedbrydningsprocessen af de mineraler 
og de øvrige skadelige stoffer, som har været anvendt i minerne, øger desuden forureningen af 
grundvandet og kan påvirke afstrømningen mod øst ud i Moselle.

Andrageren beder de europæiske institutioner overtale de franske myndigheder til at 
genoptage den systematiske oppumpning af grundvand i det jernholdige Lorrainevandområde.
I den forbindelse henviser andrageren til vandrammedirektivet (2000/60/EF) og dets tidsfrist i 
2015 til indfrielse af de miljømæssige målsætninger. Der henvises ligeledes til 
forsigtighedsprincippet (traktatens artikel 174) og fransk lovgivning (lov af 2/2/95).
Udlægning af situationen og Kommissionens reaktion:
Ifølge vandrammedirektivet (VRD) skal medlemsstaterne iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at forebygge eller begrænse udledning af forurenende stoffer 
til grundvandet og at forebygge forringelse af tilstanden af alle grundvandsforekomster. I den 
forbindelse skal medlemsstaterne beskytte, forbedre og genoprette alle 
grundvandsforekomster og sørge for balance mellem indvinding og grundvandsdannelse med 
henblik på at opnå en god (kemisk og kvantitativ) grundvandstilstand inden udgangen af 
2015. Som hovedregel skal der derfor opnås en god tilstand for alt grundvand inden for denne 
tidsramme. Disse krav omfatter imidlertid en række undtagelser under visse betingelser, som 
er fastsat i artikel 4, stk. 4-8.

I forbindelse med gennemførelse af vandrammedirektivet har medlemsstaterne foretaget en 
analyse af belastninger og påvirkninger fra menneskelige aktiviteter på overflade- og 
grundvandets tilstand i henhold til artikel 5, som i øjeblikket er ved at blive indberettet til 
Kommissionen. På baggrund af denne problemkarakterisering skal medlemsstaterne 
udarbejde overvågningsprogrammer i hvert vandområdedistrikt, som skal være iværksat inden 
udgangen af 2006. I henhold til artikel 14, stk. 1, litra b), skal dette føre til en foreløbig 
oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige problemstillinger, der har vist sig at 
berøre hvert vandområde, inden udgangen af 2007 samt til udarbejdelse af en 
vandområdeplan, som vil blive åben for offentlig høring inden udgangen af 2008, inden den 
bliver offentliggjort (i slutningen af 2009).

Det erkendes, at vandsituationen i områder med en lang tradition for minedrift er truet af en 
varig belastning af grundvandskvaliteten og -kvantiteten. Dette er utvivlsomt tilfældet i 
Lorraineområdet og andre europæiske områder, f.eks. i mineregionerne i England og Wales 
og Ruhrdistriktet i Tyskland. Medlemsstaterne skal derfor i lyset af kravene i VRD tage 
behørig højde for de risici for forurening af grundvandet, som er forbundet med de forladte 
miner i Lorraine. Først og fremmest skal disse risici identificeres i den i artikel 5 angivne 
rapport om belastninger og påvirkninger. Derefter skal overvågningsdata bane vejen for en 
klar vurdering af de grundvandsforekomster, der karakteriseres som værende truet, samt en 
vurdering af første status inden udgangen af 2007. I vandområdeplanen (som bliver åbnet for 
offentlig høring inden udgangen 2008) skal der naturligvis tages højde for det problem, som 
andrageren har anmeldt, samt foreslås passende afhjælpningsforanstaltninger, som i henhold 
til VRD-indsatsprogrammet (artikel 11) skal være iværksat inden udgangen af 2012. Det skal 
dog bemærkes, at grundvandsrensning i mange tilfælde vil være forbundet med tekniske 
vanskeligheder eller uforholdsmæssig store omkostninger, hvilket i henhold til VRD's 
artikel 4, stk. 5, kan berettige, at der gives dispensation til medlemsstater, hvis de dermed 
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forbundne betingelser er opfyldt.

Hvad angår mineaffald, der er "gået i arv", skal det kommende direktiv om håndtering af 
affald fra udvindingsindustrien omfatte bestemmelser om, at medlemsstaterne skal udarbejde 
en fortegnelse over lukkede og forladte mineaffaldsanlæg, der har alvorlige miljøskadelige 
virkninger. Det foreslåede direktiv baner desuden vejen for, at der udvikles metoder til 
genopretning af disse affaldsanlæg. Det skal dog bemærkes, at dette direktiv endnu ikke er 
vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.

Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for, at Kommissionen kan 
pålægge de franske myndigheder at træffe foranstaltninger inden for rammerne af 
vandrammedirektivet. Det vil kun være muligt at tage retslige skridt, hvis der konstateres en 
overtrædelse af en eller flere af ovennævnte krav i forbindelse med VRD-tidsrammen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. august 2006.

"Som allerede nævnt i Kommissionens meddelelse af 30. november 2005 er kvaliteten af 
vandressourcer omfattet af vandrammedirektivet (VRD), som har til formål at opnå en god 
tilstand for alt grund- og overfladevand inden udgangen af 2015. Gennemførelsen af VRD 
sker gradvist og starter med miljøanalyser af Europas vandressourcer (artikel 5) på baggrund 
af tilgængelige data. I analyserne skal det karakteriseres, hvilke vandforekomster der anses for 
eventuelt ikke at kunne opfylde miljømålene inden udgangen af 2015. Frankrig har 
gennemført denne procedure og har fremsendt sin artikel 5-rapport for vandområdet Rhinen-
Mosel-Saar. Rapporten fra de franske myndigheder viser, at ni ud af 15 
grundvandsforekomster og 209 ud af 469 overfladevandsforekomster er truet. Ud over de 
hydrogeologiske belastninger er de største problemer forurening med nitrogen, fosfor og 
pesticider samt organisk forurening.
Rapporten er lagt ud på internettet af de franske myndigheder for at gøre den offentligt 
tilgængelig. Rapporten vil danne grundlag for yderligere tiltag med henblik på udarbejdelse af 
vandområdeplaner som krævet i henhold til VRD's artikel 13, og som skal være udarbejdet af 
medlemsstaterne inden udgangen af 2008 efter at have været i offentlig høring. Planerne 
iværksættes inden udgangen af 2009.

Eventuelle klager over vandforurening, som skyldes forladte jernminer, skal rettes til de 
franske myndigheder under høringsprocessen for vandområdeplanerne for vandområdet 
Rhinen-Mosel-Saar.
Kommissionen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger påvise, at de franske 
myndigheder overtræder VRD.
Hvad angår andragerens andet forhold, sætning på grund af oversvømmelse af forladte 
mineskakter, er dette ikke omfattet af den aktuelle EU-lovgivning og henhører derfor 
udelukkende under medlemsstaternes kompetence."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Som allerede nævnt i Kommissionens tidligere meddelelser er kvaliteten af vandressourcer 
omfattet af vandrammedirektivet (VRD), 200/60/EF1. Formålet er at opnå en god tilstand for 
                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73.
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grund- og overfladevand, i princippet inden udgangen af 2015.
Gennemførelsen af VRD sker gradvist. De vigtigste redskaber til indfrielse af VRD's 
målsætninger er vandområdeplanerne og indsatsprogrammerne, som skulle være indført 
senest den 22. december 2009 efter en offentlig høringsproces.

Frankrig vedtog vandområdeplanen og indsatsprogrammet for vandområdedistriktet Rhinen-
Meuse ved præfekten SGAR's afgørelse nr. 2009-523 af 27. november 2009

(kan ses på http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).
Kommissionen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger påvise, at de franske 
myndigheder overtræder VRD i dette tilfælde."


