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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Manuel Hernández Barrios, spanyol állampolgár által benyújtott <NPET>610/2006. sz. petíció 
egy xagói (Asturias) föld alatti szennyvízcsatornára vonatkozó környezeti hatásvizsgálat 
eljárásaival kapcsolatos szabálytalanságokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggályait fejezi ki egy xagói (Asturias) föld alatti szennyvízcsatorna által a 
cantabriai tengerpartra, különösen annak „Cabo Peñas” szakaszára lehetségesen gyakorolt káros hatás 
miatt. A petíció benyújtója szerint számos szabálytalanság történt az érintett szennyvízcsatorna 
tekintetében végrehajtott környezeti hatásvizsgálati eljárások során, amely szennyvízcsatorna egy kb. 
150 000 lakosú területet kiszolgáló, kétlépcsős technológiával üzemelő tisztítótelepről származó 
háztartási és ipari szennyvizet szállítja. A petíció benyújtója jelzi, hogy ő és a PAS Asturian párt más 
tagjai a tervezési szakaszban több alkalommal nyújtottak be panaszt a helyi, regionális és a nemzeti 
hatóságoknak, a korábbi, közművekért és közlekedésért felelős minisztérium által készített jelentésben 
említett szabálytalanságok vonatkozásában. Aggályaikat azonban nem vették figyelembe. A jelentés 
például említést tesz arról, hogy nem volt lehetséges bizonyos vizsgálatok elvégzése, illetve adatok 
megszerzése, mivel a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az ehhez szükséges speciális 
berendezések működésképtelenné váltak. A petíció benyújtója végül megjegyzi, hogy a problémát egy 
három lépcsős technológiájú tisztítótelep üzembe helyezésével lehetne leghatékonyabban megoldani.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. december 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

1. Háttér/A petíció

Manuel Hernández Barrios úr petíciót küldött az Európai Parlamentnek, hogy panaszt tegyen az 
Avilés, Castrillón, Corvera és Gozón települések szennyvize xagói, tenger alatti kivezetésének 
megépítése ellen.

A petíció benyújtója a közművekért és közlekedésért felelős minisztérium által 1992-ben készített 
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„Memoria”-ban (jelentés) szereplő szabálytalanságokat említi:

1 – Az avilési állomáson a terepi méréseket nem tudták elvégezni, mert „a kedvezőtlen időjárási 
körülmények miatt az ehhez szükséges oceanográfiai berendezések működésképtelenné váltak”.

2 – A közeli terepi, azaz a kimeneti szájadék közelében végzett méréseket illetően az szerepel, hogy „a 
rossz időjárási viszonyok akadályozták az ADCP (akusztikus Doppler-áramlásmérő) megfelelő 
működését, ezért a dagály (a dagály csúcspontja) esetén fennálló helyzetről nem lehetett 
információhoz jutni”.

3 – A távoli terepi mérések tekintetében azt írják, hogy „a San Juan világítótoronynál felállított 
meteorológiai állomás működésében zavar lépett fel, ezért a rögzített adatokat nem lehetett 
felhasználni”.

A kivezetés szájadéka a parttól csupán 1.431 méter távolságban fog elhelyezkedni, körülbelül 10 méter 
mélységben, egy, már eleve szennyezett területen.

2. A Bizottság észrevételei

A Bizottság 2004. október 26-i C(2004) 4284 határozata 15.470.000 eurós pénzügyi támogatást 
hagyott jóvá e projekt számára (Kohéziós Alap).

A spanyol hatóságok által a kérelemben benyújtott információk szerint számos intézkedést tettek az 
óceánnal kapcsolatos adatok megszerzése, valamint a projekt tengerszennyezéssel kapcsolatos 
lehetséges hatásainak mérését szolgáló, elegendő mennyiségű információ összegyűjtése érdekében, 
egész pontosan 1992 októberében, 1993 januárjában és júniusában, valamint 1995 decemberében.

2003. november 28-án a Környezetvédelmi Minisztériumhoz tartozó „Secretaría General de Medio 
Ambiente” (Környezetvédelmi Főtitkárság) a „Confederación Hidrográfica del Norte” (Északi 
Vízgyűjtő Medence Szövetség) által 2001 szeptemberében benyújtott értékelés alapján egy 
„Resolución” 1 formájában jóváhagyta a környezeti hatásvizsgálatot. Ez a „Declaración de Impacto 
Ambiental” (környezeti hatásokról szóló nyilatkozat) kifejti, hogy a projektet és a környezeti 
hatásvizsgálatot illetően nyilvános konzultációkra került sor, és mindennemű szennyezés elkerülése 
érdekében egy környezetvédelmi felügyeleti program is a részét képezi.

3. Következtetés

A petíció benyújtója által szolgáltatott információ, valamint a spanyol hatóságok által a Kohéziós 
Alapnak szóló kérelem és a „Declaración de Impacto Ambiental” (a környezeti hatásokról szóló 
nyilatkozat) útján közölt információ alapján a környezeti hatásvizsgálat jóváhagyását sok más 
vizsgálat, és különösen a projekttámogató („Confederación Hiodráulica del Norte”) által 2001-ben 
benyújtott vizsgálat figyelembevételével végezték el, nem annak alapján, amelyet Hernández úr említ.

A benyújtott információ alapján semmi nem utal a közösségi környezetvédelmi jog megsértésére.

  
1 Boletín Oficial del Estado (a spanyol Hivatalos Lap) 300. szám, 2003. december 16.


