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TEATIS LIIKMETELE

Teema:  Petitsioon nr 0124/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik R. L. P. 
liikumise „Ei Pracerese reoveepuhastusjaama laiendamisele“ nimel Euroopa 
direktiivide rikkumise kohta seoses Pontevedra suudmeala uute 
puhastusprojektidega Hispaanias Galicias

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väidab, et pärast seda, kui Euroopa Komisjon oli esitanud Hispaania vastu 
kaebuse seoses asulareovee ebapiisavast puhastamisest põhjustatud ohuga rahvatervisele, 
kinnitas Euroopa Kohus 2016. aastal, et reovee puhastamist reguleerivaid õigusnorme oli 
Pontevedra suudmealal korduvalt rikutud. Ta protesteerib uue projekti vastu, märkides, et 
sellega üksnes muudetaks kohta, kus reoveed suudmealasse lastakse, kuid probleem ise jääks 
ikka lahendamata. Samuti taunib ta asjaolu, et praeguse puhastusjaama laiendamise projekti ei 
avalikustata, ning peab seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta 
direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) nõuete rikkumiseks.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 8. mail 2019. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 24. juulil 2019

 Euroopa Komisjoni tähelepanekud 

Uue veealuse kollektori rajamise ning praeguse Pracerese reoveepuhastusjaama võimsuse 
suurendamise ja reoveekäitluse täiustamise projektid on osa suuremast ehitustööde 
kompleksist, millega tahetakse optimeerida reovete ja vihmavete kogumist ja puhastamist 
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Pontevedra suudmealal1. 

Praeguse puhastusjaama asulareovete puhastuse täiustamise projekt tehti üldsusele teatavaks 
2. novembri 2018. aasta otsusega2 ja projektikonkurss kuulutati välja 26. märtsil 20193.

Euroopa Komisjon tuletab meelde, et direktiiviga 2003/4/EÜ4 nähakse ette võimalus algatada 
kohtus või muus seadusega määratud sõltumatus ja erapooletus organis läbivaatamismenetlus, 
et vaidlustada riigiasutuse tegevus või tegematajätmised seoses keskkonnateabe 
kättesaadavusega.

Järeldus 

Eelnimetatut arvesse võttes ei näe Euroopa Komisjon vajadust käesoleva petitsiooni suhtes 
täiendavaid järelmeetmeid võtta.

1 Mejoras de saneamiento y depuración en el Sistema de Pontevedra. Plan Hidrológico Galicia Costa (Código 
Medida ES014.02.0218.00) https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-
augas-de-galicia/plans/PHGC-2015-2021/Cap12_PGHC20152021_es.pdf.
2 Resolución de 2 de noviembre de 2018 por la que se somete a información pública el anteproyecto de la obra 
de mejora del proceso de depuración de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Os Praceres 
(Pontevedra) DOG Núm. 217. 14 de noviembre de 2018, 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181114/AnuncioO143-081118-0006_es.html
3 Elaboración del proyecto y ejecución de la obra de mejora del proceso de depuración de la estación depuradora 
de aguas residuales de Praceres, Pontevedra https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137906-
2019:TEXT:ES:HTML
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku 
juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26).
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