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Betreft: Verzoekschrift 261/2005, ingediend door Colette Goeuriot (Franse nationaliteit), 
namens de mijngemeenten van Lotharingen, over door het opgeven van de mijnen 
in Lotharingen veroorzaakte risico’s voor het milieu en de gezondheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrante uit haar bezorgdheid over de hydrogeologische risico's die van verlaten mijnen in 
Lotharingen uitgaan. Met name het onder water lopen van de schachten in ijzerertsaders die zich 
onder 130 gemeenten uitstrekken, heeft reeds geleid tot verzakkingen en beschadigingen aan 
huizen, nu het grondwater niet regelmatig wordt weggepompt. Bovendien wordt door het 
uitspoelen van mineralen en andere schadelijke substanties die in de mijnen werden gebruikt, de 
vervuiling van het grondwater verhoogd, en dit proces zou ook het naar het oosten in de Moezel 
afvloeiende water kunnen aantasten. Bijgevolg verzoekt rekwestrante het Parlement de Franse 
autoriteiten ertoe te bewegen het systematische wegpompen van het grondwater in het 
ijzerertshoudende bekken van Lotharingen te hervatten. Zij verwijst in dit verband naar 
kaderrichtlijn 2000/60 betreffende het waterbeleid en de termijn van 2015 die aan de sanering 
van het grondwater is gesteld, alsmede de hiermee verbonden verplichtingen van de lidstaten. Zij 
verwijst eveneens naar het voorzorgsbeginsel dat de hoeksteen van de communautaire (artikel 
174) en de Franse milieuwetgeving (wet 2/2/95) vormt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 september 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005

Samenvatting van de beschrijving van de situatie:

Rekwestrante uit haar bezorgdheid over de hydrogeologische risico's die van verlaten mijnen in 
Lotharingen uitgaan. Met name het onder water lopen van de schachten in ijzerertsaders die zich 
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onder 130 gemeenten uitstrekken, heeft reeds geleid tot verzakkingen en beschadigingen aan 
huizen, nu het grondwater niet regelmatig wordt weggepompt. Bovendien wordt door het 
uitspoelen van mineralen en andere schadelijke substanties die in de mijnen werden gebruikt, de 
vervuiling van het grondwater verhoogd, en dit proces zou ook het naar het oosten in de Moezel 
afvloeiende water kunnen aantasten

Bijgevolg verzoekt rekwestrante het Parlement de Franse autoriteiten ertoe te bewegen het 
systematische wegpompen van het grondwater in het ijzerertshoudende bekken van Lotharingen 
te hervatten. Zij verwijst in dit verband naar kaderrichtlijn 2000/60 betreffende het waterbeleid 
en de termijn van 2015 die aan de sanering van het grondwater is gesteld, alsmede de hiermee 
verbonden verplichtingen van de lidstaten. Zij verwijst eveneens naar het voorzorgsbeginsel 
(artikel 174 van het Verdrag) en de Franse wetgeving (wet 2/2/95).

Uitleg van de situatie en acties van de Commissie:

De kaderrichtlijn water (KW) verplicht lidstaten de nodige maatregelen te treffen om te 
voorkomen of zoveel mogelijk te voorkomen dat verontreinigende stoffen in het grondwater 
terechtkomen en de achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen te voorkomen.
Lidstaten moeten in dit verband alle grondwaterlichamen beschermen, verbeteren en herstellen 
en voor een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van grondwater zorgen. Deze 
maatregelen moeten ervoor zorgen dat het grondwater uiterlijk in 2015 van een goede 
(chemische en kwantitatieve) kwaliteit is. Als stelregel geldt dus dat al het grondwater uiterlijk 
op deze datum van goede kwaliteit moet zijn. Deze bepalingen omvatten echter een aantal 
uitzonderingsclausules onder bepaalde voorwaarden, die in lid 4 t/m 8 van artikel 4 zijn 
neergelegd.

Betreffende de tenuitvoerlegging van de KW hebben lidstaten overeenkomstig artikel 5 een 
analyse uitgevoerd van de belasting en de effecten van menselijke activiteiten op de toestand van 
het oppervlakte- en grondwater, die thans aan de Europese Commissie wordt gerapporteerd. Op 
basis van de aangetroffen problemen moeten de lidstaten voor elk stroomgebied een 
toezichtsprogramma opstellen en dit voor het einde van 2006 uitvoeren. Overeenkomstig artikel 
14, lid 1, letter b moet dit voor het einde van 2007 leiden tot een tussentijds overzicht van 
belangrijke waterbeheerskwesties in elk stroomgebied en tot de uitwerking van een ontwerpplan 
voor het beheer van het stroomgebied dat aan het einde van 2008 open zal staan voor openbare 
raadpleging voor het wordt gepubliceerd (eind 2009).

Het is een algemeen aanvaard feit dat de watersituatie in gebieden met een lange mijntraditie 
kwetsbaar is, met alle gevolgen van dien voor de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit op lange 
termijn. Dit is ongetwijfeld het geval in Lotharingen, evenals in andere Europese gebieden, zoals 
de mijnregio’s in Engeland en Wales of het Ruhrgebied in Duitsland. De risico’s van 
grondwatervervuiling in verband met verlaten mijnen in Lotharingen zullen daarom door de 
lidstaten afdoende in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de vereisten van de 
KW. In de eerste plaats dienen deze risico's overeenkomstig artikel 5 te worden geïnventariseerd 
in een rapport over de belasting en effecten. Daarna dient met behulp van meetgegevens een 
duidelijke beoordeling te worden gemaakt van de grondwaterlichamen die een risico vormen, 
gevolgd door een eerste statusbeoordeling in 2007. Het ontwerpplan voor het stroomgebied (eind 
2008 toegankelijk voor openbare raadpleging) dient het door rekwestrante aangehaalde probleem 
uiteraard in aanmerking te nemen en geschikte herstelmaatregelen voor te stellen, die 
overeenkomstig het maatregelenprogramma van de KW (artikel 11) eind 2012 moeten zijn 
uitgevoerd. Er moet echter worden opgemerkt dat in veel gevallen het herstel van het grondwater 
technisch moeilijk of erg kostbaar is, wat lidstaten ertoe kan bewegen zich op de 
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uitzonderingsbepalingen van artikel 4, lid 5 te beroepen, mits de desbetreffende voorwaarden 
zijn vervuld.

Betreffende de overblijfselen van mijnafval zal de aangekondigde richtlijn inzake de behandeling 
van afval van extractieve bedrijven bepalingen bevatten die lidstaten verplichten om lijsten op te 
stellen van gesloten of verlaten mijnafvalgebieden die ernstige schadelijke gevolgen voor het 
milieu hebben. De voorgestelde richtlijn maakt ook de ontwikkeling van methodes voor het 
herstel van dergelijke afvalgebieden mogelijk. Er moet echter worden opgemerkt dat deze 
richtlijn nog niet door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd.

Als gevolg hiervan is het in dit stadium voor de Europese Commissie niet mogelijk om de Franse 
overheid maatregelen op te leggen in verband met de kaderrichtlijn water. Juridische stappen zijn 
alleen mogelijk indien een schending van een van de hierboven genoemde vereisten met 
betrekking tot het tijdschema van de KW wordt vastgesteld.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2006.

Zoals al aangegeven in het antwoord van de Commissie van 30 november 2005, valt
waterkwaliteit onder de kaderrichtlijn water (KW). Doelstelling van deze kaderrichtlijn is het 
bereiken van een goede kwaliteit grond- en oppervlaktewater voor het einde van 2015. De 
implementatie van de KW gebeurt stapsgewijs. Gestart wordt met milieuanalyses van de 
Europese wateren (Artikel 5), gebaseerd op beschikbare gegevens. Uit de analyses moeten de 
waterlichamen naar voren komen die het gevaar lopen een milieukwaliteitsdoelstelling in 2015 
niet te halen. Frankrijk heeft de analyses uitgevoerd en heeft inmiddels een Artikel 5 rapport 
uitgebracht over het Rijn-Moezel-Saar rivierbekken. Het rapport van de Franse autoriteiten toont 
aan dat 9 van de 15 grondwaterlichamen en 209 van de 469 oppervlaktewaterlichamen gevaar 
lopen. Naast hydrogeologische druk vormt de aanwezigheid van stikstof, fosfor, 
bestrijdingsmiddelen en organische vervuiling het grootste probleem.
Het rapport is door de Franse autoriteiten op het Internet gepubliceerd, zodat het voor iedereen 
toegankelijk is. Het rapport zal een basis vormen voor verdere stappen richting de 
totstandkoming van plannen tot beheer van het rivierbekken. Deze plannen moeten volgens  
Artikel 13 van de kaderrichtlijn water voor het einde van 2008 door de lidstaten zijn opgesteld, 
na raadpleging van de publieke opinie. De plannen worden tegen het einde van 2009 
operationeel.
Klachten over watervervuiling uit verlaten ijzermijnen moeten gericht worden aan de Franse 
autoriteiten. Dit moet gebeuren tijdens de consultatieronde voor de plannen tot beheer van het 
Rijn-Moezel-Saar rivierbekken.

De beschikbare informatie vormt voor de Commissie geen aanleiding om de Franse autoriteiten 
van schending van de KW te betichten.
De tweede geuitte zorg van de rekwestrante, de verzakkingen door het onder water lopen van 
verlaten mijnschachten, kent op dit moment geen EU wetgeving en valt daarom onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Zoals reeds gesteld in vorige mededelingen van de Commissie, valt de kwaliteit van water onder 
de kaderrichtlijn water, 2000/60/EG1. De doelstelling is om tegen 2015 in de regel te zorgen voor 

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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goed grond- en oppervlaktewater. 

De tenuitvoerlegging van de KW volgt een trapsgewijze aanpak. De belangrijkste instrumenten 
om de doelstellingen van de KW te verwezenlijken zijn de stroomgebiedbeheersplannen en de 
programma's van maatregelen, die uiterlijk op 22 december 2009 na een openbaar 
raadplegingsproces moesten worden aangenomen. 

Frankrijk heeft het stroomgebiedbeheersplan en het programma van maatregelen voor het 
stroomgebiedsdistrict Rijn-Maas aangenomen bij besluit van de prefect van het S.G.A.R. nr. 
2009-523 van 27 november 2009 (beschikbaar op http://www.eau2015-rhin-
meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).

De Commissie kan uit de beschikbare gegevens geen schending van de KW door de Franse 
overheid in deze zaak vaststellen.


