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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1617/2009 af Ivan Martin, fransk statsborger, for ADEVAC og Stop 
Nuisances, om konsekvenserne for to grundvandsforekomster af den projekterede 
uddybning af kalkstensbruddet "Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, 
Charente)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod den projekterede uddybning af kalkstensbruddet "Chaumes de la 
Bergerie" (La Couronne, Charente), hvortil cementvirksomheden Lafarge har ansøgt om 
godkendelse trods den omstændighed, at kalkstensbruddets bund allerede er meget tæt på to 
undergrundsforekomster med drikkevand, der er beliggende henholdsvis tre og 20 m under 
bruddet. Dette vil resultere i udtørring af grundvandsressourcerne, og det vil have alvorlige 
konsekvenser for den lokale vandforsyning. Andrageren protesterer derfor imod projektet, 
idet han betragter det som uhensigtsmæssigt i miljømæssig sammenhæng, og anmoder således 
om afvisning af projektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010.

"Direktiv 2000/60/EF1 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger omhandler beskyttelsen af grundvandet i Europa sammen med direktiv 
2006/118/EF2 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse.

                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000.
2 EUT L 372 af 27.12.2006.
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Ifølge artikel 4, stk. 1, litra b), i), i direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger skal medlemsstaterne iværksætte de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at forebygge eller begrænse udledning af forurenende stoffer 
til grundvand. 

Hvad angår grundvandsforekomsternes tilstand, er medlemsstaterne ifølge artikel 4, stk. 1, 
litra b), ii), i direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger forpligtet til at beskytte, forbedre og restaurere alle grundvandsforekomster, 
sørge for balance mellem indvinding og grundvandsdannelse med henblik på at opnå god 
grundvandstilstand senest i 2015. 

Med hensyn til grundvandets kemiske tilstand findes der ingen præcise og pålidelige 
oplysninger om, hvorfor andrageren antager, at vandressourcerne forurenes og med hvilke 
stoffer. Der er intet, der indicerer, at tilknyttede overfladesystemer eller terrestriske 
økosystemer skades, eller at de kvalitetsstandarder, der er omhandlet i bilag V, punkt 2.1.2, i 
direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, 
overskrides.

Ifølge bilag V, punkt 2.3.2, i direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger omfatter god kvantitativ tilstand for grundvand kriterier for, at 
grundvandsniveauerne ikke ændres således, at de ikke opfylder miljømålene vedrørende 
tilknyttede overfladevande, i væsentlig grad formindsker dem eller skader de terrestriske 
økosystemer. Ændringer i strømningsretninger kan forekomme midlertidigt eller konstant i et 
rumligt begrænset område, forudsat at sådanne ændringer ikke medfører, at saltvand eller 
andet trænger ind. Det kan ikke på baggrund af oplysningerne fra andrageren sluttes, at disse 
bestemmelser ikke er opfyldt. Det lader til, at det planlagte projekt er genstand for en offentlig 
høring, men det er ikke klart, om de franske myndigheder er nået til en afgørelse omkring 
ansøgningen. 

Kommissionen kan ikke på baggrund af oplysningerne fra andrageren afgøre, om der 
foreligger en overtrædelse af direktiv 2000/60/EF og 2006/118/EF."


