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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0214/2007 af Sonia Ortiga, spansk statsborger, for De Europæiske 
Grønne, om nitratforurening af grundvandet på grund af udendørs svineavl

1. Sammendrag

Andrageren klager over alvorlig nitratforurening af grundvandsreservoiret i Segovia som en 
følge af omfattende svineavl, der ifølge andrageren allerede har forurenet vandet i 48 
landsbyer, og man mener, at forureningen kan nå ud til hele afvandingsområdet og derved 
forårsage uoprettelige skader på miljøet. Andrageren mener, at nitratdirektiverne og 
vandrammedirektivet er blevet overtrådt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2007). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007

Andragendet

Dette andragende vedrører forurening af grundvandet forårsaget af nitrater, der stammer fra 
landbruget, i Segovia-provinsen, navnlig som følge af svineavl. Andrageren henviser til en 
undersøgelse gennemført i 2006 af miljøministeriet i den selvstændige region Castilla y Leon, 
hvor det blev understreget, at grundvandsreservoiret tilsyneladende er forurenet med nitrat i 48 
landsbyer i Segovia-provinsen. Den mest intensive svineavl finder tilsyneladende sted i 
området, der dækker grundvandsreservoiret i Los Arenales, og berører en række provinser i 
den selvstændige region, herunder Segovia, Avila Valladolid, Salamanca og Zamora.
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Andrageren klager over, at svineavlen forårsager skader på miljøet i Segovia-provinsen, og at 
nitratdirektivet (direktiv 91/676/EØF)1 og vandrammedirektivet (VRD, 2000/60/EF)2 er blevet 
overtrådt.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen konkluderede i forbindelse med vurderingen af gennemførelsen af nitratdirektivet 
i Spanien, at gennemførelsen var utilstrækkelig på flere områder. Der er således blevet indledt en 
overtrædelsesprocedure mod Spanien, herunder den selvstændige region Castilla y Leon, for 
utilstrækkelig overvågning af vandkvaliteten, utilstrækkelig udpegning af nitratsårbare zoner og 
mangler i forbindelse med handlingsplaner.

Som oplyst af andrageren, udpegede den selvstændige region Castilla y Leon fem nitratsårbare 
zoner i 1998. Kommissionen har på grundlag af uafhængige undersøgelser opdateret ultimo 
20063 konkluderet, at de høje koncentrationer af nitrat i grundvandet i grundvandsreservoiret i 
Los Arenales i væsentlig grad skyldes landbrugsaktiviteter, og at afvandingsområdet som følge 
heraf skal udpeges som nitratsårbar zone.

I ovennævnte undersøgelser henvises bl.a. til rapporten "Informe resumen de los artículos 5 y 
6 de la Directiva Marco del Agua. Demarcación hidrográfica del Duero" (CHD 2005), hvori 
det anføres, at den store belastning fra diffuse kilder i området var blevet vurderet, og at 
grundvandsreservoiret i Los Arenales, Salamanca og Segovia ikke opfylder målsætningerne i 
vandrammedirektivet som følge af belastningen fra landbruget.

Kommissionen lægger stor vægt på at fortsætte sine bestræbelser, herunder gennem 
retsprocedurer, for at sikre, at kravene i nitratdirektivet om overvågning af vandkvaliteten, 
udpegning af sårbare zoner og indførelse af foranstaltninger, der bekæmper og reducerer 
landbrugets nitratforurening, gennemføres fuldt ud i Spanien.

Hvad angår grundvandskvalitetskrav, er grænseværdien for nitratkoncentrationen i grundvand 
50 mg/l nitrat i henhold til nitratdirektivet og grundvandsdirektivet4 fra 2006. Selv om 
kvalitetsmålsætningerne i vandrammedirektivet generelt skal opfyldes inden 2015, ændrer 
direktivet ikke ved de målsætninger og krav, der er fastlagt i tidligere lovgivning som f.eks. 
nitratdirektivet.

Konklusioner

Kommissionens dokumentation bekræfter andragerens påstand om, at grundvandsreservoiret i 
Los Arenales i den selvstændige region Castilla y Leon er forurenet med nitrat, og at 
landbruget sandsynligvis er en af årsagerne til denne forurening.

Kommissionen tilkendegav over for de spanske myndigheder, at det område, der har sit udløb 
i grundvandsreservoiret i Los Arenales, efter Kommissionens opfattelse bør udpeges som 
                                               
1 EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1-8.
2 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73.
3 Undersøgelse gennemført af konsulentfirmaet Alterra på vegne af Kommissionen i henhold til kontrakt 07-
010401/2005/409860.MAR/B1.
4 Direktiv 2006/118/EF af 12.12.2006, EUT L372, 27.12.2006.
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nitratsårbar zone i overensstemmelse med nitratdirektivet og inden for rammerne af den 
igangværende overtrædelsesprocedure mod Spanien. Opdaterede videnskabelige referencer, der 
bekræfter behovet for udpegning, vil blive fremsendt til de spanske myndigheder i forbindelse 
med den formelle udveksling under retsproceduren.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre udvikling.

4. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

Kommissionen konkluderede i sin vurdering af gennemførelsen af nitratdirektivet (direktiv 
91/676/EØF)1 i Spanien, at gennemførelsen i flere henseender er utilstrækkelig. Der er derfor nu 
indledt en overtrædelsesprocedure mod Spanien. Med hensyn til den selvstændige region Castilla 
y Leon har situationen imidlertid undergået forbedringer siden det foregående svar fra 
Kommissionen.

Den selvstændige region Castilla y Leon udpegede i 1998 fem nitratsårbare zoner. De områder, 
der påvirker grundvandsreservoiret Los Arenales var ikke blandt dem, der blev udpeget. Efter 
såvel Kommissionens søgsmål som fortsatte kontakter til nationale og regionale myndigheder 
ajourførte sidstnævnte udpegningen af sårbare zoner ved dekret 40/2009, der offentliggjordes 
den 1. juli 2009 i regeringen i Castilla y Leons lovtidende - BOCYL. Med samme lovgivning 
indførtes kodekser for god landbrugsmæssig praksis, der opfylder nitratdirektivets krav. Disse 
kodekser finder anvendelse på de udpegede sårbare zoner. Myndighederne vedtog også 
handlingsprogrammer for disse zoner2.
Som Kommissionen tidligere har nævnt, skal målsætningerne i vandrammedirektivet 
(2000/60/EF)3 være opfyldt inden 2015, og ovennævnte nylige udpegninger vil spille en 
grundlæggende rolle ved opfyldelsen af direktivets ambitiøse mål.
De oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, har bekræftet andragerens påstand om, 
at grundvandsreservoiret i Los Arenales i den selvstændige region Castilla y Leon var forurenet 
med nitrat, og at svineavl var en af hovedårsagerne til denne forurening. Kommissionen 
tilkendegav over for de spanske myndigheder, at afstrømningsområdet for 
grundvandsreservoiret i Los Arenales efter Kommissionens opfattelse bør udpeges som 
nitratsårbar zone i overensstemmelse med nitratdirektivet og inden for rammerne af den 
igangværende overtrædelsesprocedure mod Spanien. I dag har den krævede udpegning rent 
faktisk fundet sted, arealet af de udpegede sårbare zoner er udvidet i regionen fra ca. 
40.000 ha til over 200.000 ha, og der er vedtaget handlingsprogrammer og kodekser for god 
landbrugsmæssig praksis i de pågældende zoner.

                                               
1 EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1-8.
2 Bekendtgørelse MAM/2348/2009 af 30. december, udstedt af regeringen i Castilla y Leon.

3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73.


