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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 610/2006 af Manuel Hernández Barrios, spansk statsborger, om 
uregelmæssigheder i forbindelse med procedurer for vurderingen af indvirkningen på 
miljøet af en underjordisk spildevandsledning i Xagó, Asturias

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over den mulige skadelige virkning, som en 
spildevandsledning i Xagó i Asturias kan have på den cantabriske kyst, og navnlig området 
Cabo Peñas. Andrageren fastholder, at en række uregelmæssigheder har fundet sted i 
forbindelse med procedurer for vurderingen af indvirkningen på miljøet med hensyn til denne 
spildevandsledning, der leder husholdnings- og industrispildevand fra et 
totrinsrensninsgsanlæg, der tjener et område med ca. 150.000 beboere. Han fremfører, at han 
og andre medlemmer af det asturiske parti PAS ved flere lejligheder i løbet af 
planlægningsfasen har indgivet klager til de lokale, regionale og nationale myndigheder 
omkring uregelmæssigheder i rapporten fra det tidligere ministerium for offentlige arbejder og 
transport. Deres bekymringer blev dog ignoreret. Det fremgik f.eks. af rapporten, at det ikke 
havde været muligt at indsamle visse måleresultater eller data, da ugunstige vejrforhold havde 
gjort, at det specielle udstyr ikke fungerede. Andrageren bemærker afslutningsvis, at 
problemet lettest kunne løses ved at installere et tretrinsrensningsanlæg.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. december 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

1. Baggrund/Andragendet

Manuel Hernández Barrios sendte et andragende til Europa-Parlamentet for at gøre indsigelser 
mod opførelsen af et undersøisk udløb i Xagó til spildevandsafledning fra Avilés, Castrillón, 
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Corvera og Gozón.

Andrageren fremfører nogle uregelmæssigheder i et notat udarbejdet i 1992 af ministeriet for 
offentlige arbejder og transport:

1 – Målinger på Avilés' stationer på åbne arealer kunne ifølge rapporten ikke foretages, da det 
dårlige vejr satte al oceanografisk udstyr ud af funktion.

2 – Med hensyn til målinger af nærfeltet, dvs. tæt på udløbets munding, angives det i 
rapporten, at det dårlige vejr hindrede, at ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) 
fungerede korrekt, og derfor kunne der ikke indsamles oplysninger om situationen ved 
stigende tidevand (højvande).

3 – Hvad angår målinger af fjernfeltet, fremfører rapporten, at vejrstationen, der blev opstillet 
ved San Juans fyrtårn, svigtede, hvorfor de registrerede data ikke kan anvendes.

Udløbets munding vil blive placeret kun 1.431 m fra kysten og på ca. 10 m dybde i et område, 
der allerede er forurenet.

2. Kommissionens bemærkninger

Kommissionens beslutning C (2004) 4284 af 26. oktober godkendte en finansiel bistand på 
15.470.000 euro til dette projekt (Samhørighedsfonden).

Ifølge de oplysninger, som den spanske regering angav i sin ansøgning, blev der iværksat 
mange aktioner for at få oceandata og have nok oplysninger til at måle projektets eventuelle 
virkninger på havforureningen, konkret i oktober 1992, januar og juni 1993 og december 
1995.

Den 28. november 2003 godkendte miljøministeriets generalsekretariat for miljø på baggrund 
af en resolution1 den miljøkonsekvensanalyse baseret på en vurdering fremlagt af 
Confederación Hidrográfica del Norte i september 2001. Denne miljøkonsekvensanalyse
forklarer, at projektet og vurderingen af miljøet var genstand for en offentlig høring og 
indeholder et program til overvågning af miljøet for at undgå enhver form for forurening.

3. Konklusion

Ifølge de oplysninger, som andrageren har fremlagt, og de oplysninger, de spanske 
myndigheder angav i ansøgningen til Samhørighedsfonden og i miljøkonsekvensanalyse, blev 
godkendelsen af vurderingen af miljøet foretaget ved at tage flere andre undersøgelser i 
betragtning, navnlig den, der blev fremlagt af investoren Confederación Hiodráulica del 
Norte i 2001 og ikke den, som Manuel Hernández Barrios henviser til.

På grundlag af afgivne oplysninger er der ikke noget, der antyder, at Fællesskabets 
miljølovgivning er blevet overtrådt.

  
1 Spaniens lovtidende nr. 300, 16. december 2003.
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