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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 610/2006, Manuel Hernández Barrios, Espanjan kansalainen, Xagón 
(Asturias) maanalaisen viemärin ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin liittyvistä 
sääntöjenvastaisuuksista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa Asturiasissa sijaitsevan Xagón maanalaisen viemärin 
mahdollisista haittavaikutuksista Cantabrian rannikkoon, erityisesti Cabo Peñasin alueeseen. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että viemärin ympäristövaikutusten arvioinnissa on tapahtunut 
useita väärinkäytöksiä. Viemäri tuo kotitalouksien ja teollisuuden jätevettä kaksivaiheisesta 
puhdistuslaitoksesta, joka palvelee noin 150 000 asukkaan aluetta. Hän toteaa, että hän ja 
muut Partíu Asturianistan (PAS) jäsenet ovat useassa yhteydessä suunnitteluvaiheen aikana 
jättäneet paikallisille, alueellisille ja kansallisille viranomaisille valituksia, jotka koskevat 
sääntöjenvastaisuuksia entisen julkisista töistä ja liikenteestä vastaavan ministeriön laatimassa 
raportissa. Heidän valituksiaan ei kuitenkaan ole otettu huomioon. Raportissa todetaan 
esimerkiksi, ettei ole ollut mahdollista saada tiettyjä arvoja tai tietoja, koska huonot sääolot 
ovat rikkoneet erityislaitteet. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että ongelma voitaisiin ratkaista 
tehokkaimmin asentamalla kolmivaiheinen puhdistuslaitos.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. joulukuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

1. Tausta/vetoomus

Manuel Hernández Barrios on lähettänyt Euroopan parlamentille vetoomuksen valittaakseen 
vedenalaisen poistoputken rakentamisesta Xagóon Avilésin, Castrillónin, Corveran ja 
Gozónin jätevesien poistoa varten.
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Vetoomuksen esittäjä viittaa sääntöjenvastaisuuksiin "Memoriassa" (raportissa), jonka 
julkisista töistä ja liikenteestä vastaava ministeriö laati vuonna 1992:

1. Mittauksia Avilésin koeasemilla "ei voitu tehdä, koska huono sää rikkoi kaikki 
meritieteelliset laitteet".

2. Lähellä poistoputken päätä tehdyistä kenttäkokeista todetaan, että "huono sää haittasi 
ADCP-virtausmittarin (akustinen Doppler-virtausprofiloija) toimintaa, minkä takia 
nousuveden aikana vallitsevaa tilannetta ei voitu mitata".

3. Kauempana kentällä tehdyistä mittauksista todetaan, että "San Juanin majakalle 
perustettu sääasema toimi huonosti, minkä takia saatuja tietoja ei voitu käyttää".

Poistoputken pää sijoitetaan vain 1 431 metrin päähän rannikosta noin 10 metrin syvyyteen 
alueelle, joka on jo saastunut.

2. Komission huomautukset

Komission 26. lokakuuta tekemällä päätöksellä C(2004) 4284 hyväksyttiin 15 470 000 euron 
taloudellinen tuki tälle hankkeelle (koheesiorahasto).

Espanjan viranomaisten hakemuksessaan antamien tietojen mukaan meritietojen keräämiseksi 
toteutettiin monia toimia, jotta saatiin riittävästi tietoa hankkeen mahdollisista vaikutuksista 
meren saastumiseen. Tiedot kerättiin lokakuussa 1992, tammi- ja kesäkuussa 1993 sekä 
joulukuussa 1995.

"Secretaría General de Medio Ambiente" (ympäristöministeriön pääsihteeristö) hyväksyi 
28. marraskuuta 2003 "Resolucíonilla"1 ympäristövaikutusten arvioinnin, joka perustui 
"Confederación Hidrográfica del Norten" (pohjoisesta vesialueesta vastaavan 
vesiviranomaisen) syyskuussa 2001 tekemään arviointiin. Tässä "Declaración de Impacto 
Ambientalissa" (ympäristövaikutusten julistuksessa) selitetään, että hanke ja 
ympäristöarviointi olivat julkisen kuulemisen aiheena ja että hankkeeseen sisältyy 
ympäristövalvonnan ohjelma kaikenlaisen saasteen torjumiseksi.

3. Päätelmä

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen ja Espanjan viranomaisten koheesiorahaston 
hakemuksessa ja ympäristövaikutusten julistuksessa toimittamien tietojen perusteella 
ympäristövaikutusten arviointi tehtiin ottaen huomioon monia muita tutkimuksia ja erityisesti 
tukijan (Confederación Hiodráulica del Norte) vuonna 2001 tekemä tutkimus eikä sitä, johon 
Hernández viittaa.

Saatujen tietojen perusteella yhteisön ympäristösäännösten rikkomisesta ei ole todisteita.

  
1 Boletín Oficial del Estado (Espanjan virallinen lehti) nro 300, 16.12.2003.


