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Verzoekschrift 610/2006, ingediend door Manuel Hernández Barrios (Spaanse 
nationaliteit), over onregelmatigheden bij de milieueffectbeoordeling van een ondergronds 
rioleringssysteem in Xagó (Asturië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener van het verzoekschrift is ongerust over de mogelijke schadelijke gevolgen die een 
ondergronds rioleringssysteem in het Asturische Xagó zou kunnen hebben voor de Cantabrische 
kust, in het bijzonder voor de kuststrook 'Cabo Peñas'. Het gaat hier om een riolering die 
huishoudelijk en industrieel afvalwater van ongeveer 150 000 inwoners afvoert uit een 
tweestapszuiveringsinstallatie. De indiener klaagt over meerdere onregelmatigheden in de 
milieueffectbeoordeling. Hij laat weten dat hij en andere leden van de Asturische partij PAS 
tijdens de projectfase de verschillende lokale, regionale en nationale autoriteiten meer dan eens 
gewezen hebben op onregelmatigheden in het rapport van het toenmalige ministerie van 
Openbare Werken en Verkeer (MOPT). De autoriteiten hebben zich echter niets aangetrokken 
van deze bezwaren. Zo was het volgens het rapport niet mogelijk om bepaalde metingen te 
verrichten en bepaalde gegevens te verzamelen omdat de nodige apparatuur door het slechte 
weer niet werkte. Tot slot merkt de indiener van het verzoekschrift op dat de problemen het best 
door het bouwen van een driestapsinstallatie opgelost kunnen worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 december 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007.

1. Achtergrond/het verzoekschrift

Manuel Hernández Barrios heeft een verzoekschrift doen toekomen aan het Europees Parlement 
om zijn beklag te doen over de bouw van een onderzeese afvoerbuis in Xágo die afvalwater van 
de plaatsjes Avilés, Castrillón, Corvera en Gozón afvoert.

Indiener van het verzoekschrift meent dat een "Memoria" (rapport) dat in 1992 door het 
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ministerie van Openbare Werken en Verkeer werd opgesteld, enkele onregelmatigheden bevat:

1 - Op de plaatselijke installaties 'konden geen metingen verricht worden omdat de 
oceanografische apparatuur door de slechte weersomstandigheden niet werkte'.

2 - Met betrekking tot de metingen nabij de plaatselijke installaties, i.e. vlakbij de uitmonding 
van de afvoerbuis, wordt verduidelijkt dat de ADCP (akoestische dopplerstroommeter) door het 
slechte weer niet goed functioneerde, waardoor er geen informatie verkregen kon worden over 
de situatie bij hoogtij (vloed).

3 - Met betrekking tot de metingen op afstand van de plaatselijke installaties wordt aangegeven 
dat het weerstation bij de vuurtoren van San Juan niet goed functioneerde, waardoor de 
geregistreerde gegevens niet gebruikt kunnen worden.

De afvoerbuis zal maar op een afstand van 1 431 meter van de kust en op een diepte van circa 10 
meter uitmonden in een gebied dat al vervuild is.

2. Opmerkingen van de Commissie

Met besluit C(2004) 4284 van 26 oktober keurde de Commissie goed dat 15.470.000 euro aan 
financiële steun voor dit project werd uitgetrokken (Cohesiefonds).

Volgens de informatie die de Spaanse autoriteiten verstrekten naar aanleiding van het verzoek, is 
er veel actie ondernomen om gegevens van de zee te verzamelen en om over voldoende 
informatie te beschikken om de mogelijke invloed van het project op de zeevervuiling te meten, 
te weten in oktober 1992, januari en juni 1993 en december 1995.

Op 28 november 2003 gaf het "Secretaría General de Medio Ambiente" (secretariaat-generaal 
van milieu) van het ministerie van Milieu bij "Resolución"1 haar goedkeuring voor de 
milieueffectbeoordeling op basis van de beoordeling die de "Confederación Hidrográfica del 
Norte" (confederatie van het noordelijke bassin) in september 2001 presenteerde. Deze 
"Declaración de Impacto Ambiental" (milieueffectbeoordelingsverklaring) legt uit dat het project 
en de milieueffectbeoordeling zijn uitgevoerd op grond van een openbare raadpleging en een 
programma voor milieutoezicht omvat dat dient om enige vorm van vervuiling te vermijden.

3. Conclusie

Volgens de informatie die indiener en de Spaanse autoriteiten verstrekten naar aanleiding van het 
verzoek van het Cohesiefonds en de "Declaración de Impacto Ambiental" 
(milieueffectbeoordelingsverklaring), werd de milieueffectbeoordeling goedgekeurd met 
inachtneming van vele andere studies en met name de studie die door de begunstiger 
("Confederación Hiodráulica del Norte") in 2001 gepresenteerd werd en dus niet de studie 
waarnaar Hernández verwijst.

Op grond van de verstrekte informatie is er geen aanwijzing dat er sprake is van enige schending 
van de Communautaire milieuwetgeving.

  
1 Boletín Oficial del Estado (Spaans Publikatieblad) nr. 300, van 16 december 2003.
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