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Om: Andragende 0547/2011 af Manuel R. Silva, portugisisk statsborger, om påstået 
ødelæggelse af miljøet i Carriço, Guia, Pombal, Portugal

1. Sammendrag

Andrageren klager over de forskellige faktorer, som er ved at ødelægge miljøet i Carriço, 
Guia, Pombal, Portugal, herunder faktorer som Soporcels og CELBI's celluloseproduktion, 
oplagring af gas, udvinding af sand og kaolin, hønsefarme og oppumpning af grundvand til 
celluloseproduktionen til lagring af gas eller til konsum. På denne måde påvirkes regionens 
floder som i Olhos de Água og Ribeira da Bajouca, Ervedeirasøen samt brønde og små 
vandboringer i områdets landsbyer. Han mener, at denne måde at skaffe sig vand på 
forårsager uoprettelige skader på miljøet, mens det ville være meget lettere og medføre færre 
skadelig miljøpåvirkninger at hente vandet i reservoirer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Medlemsstaterne skal i henhold til EU's vandlovgivning beskytte grundvandet imod kemisk 
forurening for at bevare dets kvantitative tilstand i forhold til overindvinding med henblik på 
at opnå en god grundvandstilstand og forhindre ødelæggelse i mellemtiden.

Med hensyn til overindvinding er de relevante bestemmelser fastsat i bilag V (stk. 2.1.2) i 
vandrammedirektivet (herefter: VRD)1, hvori følgende er fastsat: 
                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
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"Grundvandsstanden i grundvandsforekomsten ligger tilstrækkelig højt til, at den 
gennemsnitlige indvinding pr. år over en lang periode ikke overstiger den tilgængelige 
grundvandsressource. Grundvandsstanden er således ikke udsat for menneskeskabte 
ændringer, der ville medføre: manglende opfyldelse af de miljømål, der er fastsat i artikel 4 
for tilknyttede overfladevande (eller) en væsentlig forringelse af sådanne vandes tilstand 
(eller) en væsentlig beskadigelse af tilknyttede terrestriske økosystemer, der er direkte 
afhængige af grundvandsforekomsten".

Værktøjerne til opnåelse af ovenstående mål er vandområdeplanerne, som skulle vedtages 
inden udgangen af december 2009 (artikel 13 i VRD). Der skulle allerede foreligge 
overvågningsprogrammer og programmer med foranstaltninger for alle vandområder, og de 
hører under de pågældende medlemsstaters ansvarsområde. Overvågningsprogrammerne 
skulle være operationelle inden udgangen af 2006, og programmerne med foranstaltninger, 
som skulle iværksættes inden udgangen af december 2009, skal være operationelle inden 
udgangen af 2012. 

I mellemtiden er medlemsstaterne forpligtet til at overholde princippet om ikkeforringelse i 
henhold til artikel 4, stk. 1, i VRD. Enhver undtagelse frа princippet om ikkeforringelse, der 
skyldes nye ændringer, skal begrundes ud fra tvingende almene hensyn og opfylde alle de 
betingelser, som er fastlagt i artikel 4, stk. 7, i VRD.

Fristen for vedtagelse af vandområdeplanerne var den 22. december 2009. Da Portugal ikke 
havde vedtaget sine vandområdeplaner inden den pågældende dato, indledte Kommissionen 
en overtrædelsesprocedure og besluttede at indbringe sagen for Domstolen i 2011.

Ifølge de fremlagte oplysninger er der endelig lanceret en offentlig høring (som påkrævet i 
henhold til VRD) om forslagene til vandområdeplanerne, og andrageren kan benytte denne 
lejlighed til at gøre opmærksom på sin bekymring vedrørende det specifikke vandområde i 
andragendet. Der kan indhentes yderligere oplysninger om den igangværende offentlige 
høring på følgende adresse:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Konklusion

Som nævnt ovenfor træffer Kommissionen alle foranstaltninger for at sikre, at Portugal 
vedtager og gennemfører sine vandområdeplaner. Kommissionen evaluerer i øjeblikket de 
vandområdeplaner, som medlemsstaterne har fremlagt. Kommissionen vil evaluere de 
portugisiske planer, så snart de vedtages og fremlægges for Kommissionen."


