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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0214/2007, ingediend door Sonia Ortiga (Spaans), namens 'de 
Europese Groenen', over nitraatverontreiniging van grondwater door 
varkenshouderij in de openlucht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over ernstige nitraatverontreiniging van de waterhoudende grondlaag in 
Segovia als gevolg van intensieve varkensfokkerij, die volgens indiener het water in 48 
dorpen reeds heeft verontreinigd en zich kan uitbreiden tot het hele stroomgebied en daar 
onherstelbare milieuschade kan aanrichten. Indiener klaagt dat de nitraatrichtlijnen en de 
Kaderrichtlijn water worden overtreden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007.

Het verzoekschrift

Dit verzoekschrift betreft de verontreiniging van het grondwater door nitraten uit agrarische 
bronnen, met name uit de varkenshouderij, in de provincie Segovia. In het verzoekschrift wordt 
verwezen naar een studie die in 2006 werd verricht door de dienst Milieuzaken van de Autonome 
Gemeenschap Castilla y León, waarin werd aangetoond dat in 48 dorpen in de provincie Segovia 
de waterhoudende grondlaag (aquifer) met nitraten verontreinigd was. De meest intensieve 
varkensfokkerij blijkt plaats te vinden in het gebied van de aquifer van Los Arenales, waarvan 
verschillende provincies van de Autonome Gemeenschap de gevolgen ondervinden, waaronder 
Segovia, Avila Valladolid, Salamanca en Zamora.
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Indiener klaagt dat de varkenshouderij in de provincie Segovia milieuvervuiling veroorzaakt en 
dat de nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG)1 en de Kaderrichtlijn water (KRW, 2000/60/EG)2

zijn geschonden.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

In het kader van de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de nitraatrichtlijn in Spanje 
concludeerde de Commissie dat deze richtlijn ten aanzien van een aantal aspecten niet volledig is 
uitgevoerd. Om die reden loopt er op dit moment een inbreukprocedure tegen Spanje, met 
inbegrip van de Autonome Gemeenschap Castilla y León, wegens onvoldoende toezicht op de 
waterkwaliteit, een ontoereikende afbakening van voor nitraat kwetsbare gebieden en 
actieprogramma's die niet stroken met de richtlijn.

Zoals indiener aangaf, heeft de Autonome Gemeenschap Castilla y León in 1998 vijf voor 
nitraten kwetsbare zones aangewezen. Op basis van onafhankelijke studies, die eind 20063 voor 
het laatst up-to-date zijn gebracht, concludeerde de Commissie dat de hoge nitraatconcentratie in 
het grondwater in de aquifer van Los Arenales voor een belangrijk deel te wijten is aan 
agrarische activiteiten en dat het afwateringsgebied als een voor nitraat kwetsbare zone moet 
worden aangewezen.

Bovengenoemde studies verwijzen onder andere naar het verslag "Informe resumen de los 
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Demarcación hidrográfica del Duero” (CHD 
2005), waarin wordt aangegeven dat er een beoordeling heeft plaatsgevonden van de hoge 
milieudruk afkomstig uit diffuse bronnen in het gebied en dat de aquifers van Los Arenales, 
Salamanca en Segovia de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water als gevolg van de agrarische 
druk niet zullen halen.

De Commissie zet zich volledig in om haar inspanningen voort te zetten, ook door middel van 
juridische procedures, om ervoor te zorgen dat de verplichtingen van de nitraatrichtlijn in 
Spanje ten aanzien van het toezicht op de waterkwaliteit, de aanwijzing van kwetsbare 
gebieden en de instelling van maatregelen om nitraatverontreiniging ten gevolge van 
agrarische praktijken te voorkomen en te verminderen volledig ten uitvoer worden gelegd.

Voor wat betreft de grondwaterkwaliteitsnormen, is de maximum toegestane hoeveelheid 
nitraat in het grondwater overeenkomstig de nitraatrichtlijn en de grondwaterrichtlijn van 
20064 50 mg/l. Hoewel de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water inzake de waterkwaliteit 
zoals overeengekomen vóór 2015 gehaald moeten zijn, verandert de richtlijn niets aan de 
doelstellingen en verplichtingen van eerdere wetgeving zoals de nitraatrichtlijn.

Conclusies

Het bewijsmateriaal van de Commissie bevestigt de bewering van indiener dat de aquifer van 
Los Arenales in de Autonome Gemeenschap Castilla y León met nitraten verontreinigd is en 
                                               
1 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1-8.
2 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73.
3 Studie uitgevoerd in opdracht van de Commissie door het adviesbureau Alterra binnen het kadercontract 07-
010401/2005/409860.MAR/B1.
4 Richtlijn 2006/118/EG van 12.12.2006, PB L 372 van 27.12.2006.
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dat deze verontreiniging waarschijnlijk deels door agrarische activiteiten wordt veroorzaakt.

De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten op de hoogte gesteld van haar standpunt dat het 
gebied dat in de aquifer van Los Arenales afwatert, krachtens de nitraatrichtlijn en in het 
kader van de lopende inbreukprocedure tegen Spanje als een voor nitraat kwetsbare zone dient 
te worden aangewezen. De Spaanse autoriteiten zullen in het kader van de formele 
uitwisseling van gegevens binnen de juridische procedure in kennis worden gesteld van de 
geactualiseerde wetenschappelijke documentatie waarin de noodzaak voor de aanwijzing 
wordt bevestigd.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften van verdere ontwikkelingen op de hoogte 
houden.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

In het kader van de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de nitraatrichtlijn (Richtlijn 
91/676/EEG)1 in Spanje concludeerde de Commissie dat deze richtlijn ten aanzien van een 
aantal aspecten niet volledig is uitgevoerd. Om die reden loopt er op dit moment een 
inbreukprocedure tegen Spanje. In de Autonome Gemeenschap Castilla y León is de situatie 
sinds de vorige mededeling van de Commissie echter verbeterd.

Aanvankelijk had de Autonome Gemeenschap Castilla y León in 1998 vijf voor nitraten 
kwetsbare zones aangewezen. De gebieden die zorgen voor verontreiniging van de aquifer van 
Los Arenales, behoorden niet tot de aangewezen zones. Als gevolg van de juridische stappen van 
de Commissie en de voortdurende contacten met de nationale en regionale autoriteiten hebben 
laatstgenoemden de aanwijzing van kwetsbare zones geactualiseerd bij decreet 40/2009, 
gepubliceerd in de officiële mededelingen van de Junta de Castilla y León – BOCYL – van 1 juli 
2009. In dezelfde wet werden in overeenstemming met de nitraatrichtlijn codes van goede 
landbouwpraktijken opgenomen. Deze codes hebben betrekking op de aangewezen kwetsbare 
zones. De autoriteiten hebben tevens actieprogramma's voor deze zones vastgesteld.2

Zoals eerder door de Commissie is gezegd, moet vóór 2015 aan de voorschriften van de 
Kaderrichtlijn water (KRW 2000/60/EG)3 zijn voldaan en bovengenoemde recente 
aanwijzingen zullen een fundamentele rol spelen in de verwezenlijking van de ambitieuze 
doelstellingen van de richtlijn.

De informatie waarover de Commissie beschikt, bevestigt de bewering van indiener dat de 
aquifer van Los Arenales in de Autonome Gemeenschap Castilla y León met nitraten 
verontreinigd was en dat deze verontreiniging voor een belangrijk deel door de 
varkensfokkerij en de landbouw werd veroorzaakt. De Commissie heeft de Spaanse 
autoriteiten op de hoogte gesteld van haar standpunt dat het gebied dat in de aquifer van Los 
Arenales afwatert, krachtens de nitraatrichtlijn en in het kader  van de lopende 
inbreukprocedure tegen Spanje als een voor nitraat kwetsbare zone dient te worden 
aangewezen. Inmiddels heeft de vereiste aanwijzing plaatsgevonden, is de totale oppervlakte 

                                               
1 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1-8.
2 Besluit MAM/2348/2009 van 30 december van de regering van Castilla y León. 

3 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73.
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van de aangewezen kwetsbare zones in de regio toegenomen van ongeveer 40 000 ha tot meer 
dan 200 000 ha en zijn in de desbetreffende zones actieprogramma's en codes van goede 
landbouwpraktijken vastgesteld.


