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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0610/2006 złożona przez Manuela Hernándeza Barriosa (Hiszpania), w sprawie 
nieprawidłowości dotyczących procedur oceny oddziaływania na środowisko naturalne 
podziemnego kanału ściekowego w Xagó w Asturii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu szkodliwego oddziaływania, jakie 
podziemny kanał ściekowy w Xagó w Asturii może mieć na wybrzeże Morza 
Kantabryjskiego, a zwłaszcza na jego część zwaną „Cabo Peñas”. Składający petycję 
utrzymuje, że doszło do szeregu nieprawidłowości dotyczących procedury oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne tego kanału, którym płyną ścieki z gospodarstw 
domowych i obiektów przemysłowych pochodzące z dwuetapowej oczyszczalni ścieków 
obsługującej obszar zamieszkany przez około 150 000 mieszkańców. Składający petycję 
twierdzi, że na etapie planowania zarówno on, jak również inni członkowie asturskiej partii 
PAS kilkakrotnie zgłaszali skargi do władz lokalnych, regionalnych i krajowych w związku 
z nieprawidłowościami w sprawozdaniu przygotowanym przez byłe Ministerstwo Robót 
Publicznych i Transportu. Ich obawy zostały jednak zignorowane. W sprawozdaniu 
wskazywano przykładowo, że uzyskanie pewnych pomiarów lub danych było niemożliwe, 
gdyż z powodu niekorzystnych warunków pogodowych nie funkcjonowały specjalistyczne 
urządzenia. Na koniec składający petycję zauważa, że skuteczniejszym rozwiązaniem 
problemu byłoby wybudowanie trzyetapowej oczyszczalni ścieków.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 grudnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

1. Kontekst/petycja

Manuel Hernández Barrios złożył do Parlamentu Europejskiego petycję dotyczącą budowy 
podmorskiego zrzutu ścieków w Xagó w celu odprowadzania ścieków z gmin Avilés, 
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Castrillón, Corvera i Gozón.

Składający petycję twierdzi, że w związku ze sporządzonym przez Ministerstwo Robót 
Publicznych i Transportu sprawozdaniu („Memoria”) z 1992 r. miały miejsce następujące 
nieprawidłowości:

1 – Uzyskanie pomiarów w stacjach pomiarowych w Avilés zlokalizowanych na otwartej 
przestrzeni „było niemożliwe, gdyż z powodu niekorzystnych warunków pogodowych 
urządzenia oceanograficzne nie funkcjonowały”.

2 – W odniesieniu do pomiarów bliskiego pola, tzn. przeprowadzanych w pobliżu ujścia, 
stwierdzono, że „niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiły zastosowanie ADCP 
(akustycznego dopplerowskiego przepływomierza profilującego), w związku z czym nie 
można było uzyskać informacji co do sytuacji podczas przypływu”.

3 – W odniesieniu do pomiarów dalekiego pola stwierdzono, że „w stacji meteorologicznej 
w latarni morskiej w San Juan wystąpiła awaria, dlatego nie można wykorzystać 
zarejestrowanych danych”.

Ujście będzie oddalone od wybrzeża jedynie o 1 431 metrów i będzie znajdować się 
na głębokości ok. 10 metrów, w obszarze, który jest już zanieczyszczony.

2. Uwagi Komisji

Decyzją Komisji C(2004) 4284 z dnia 26 października zatwierdzono przyznanie środków 
w wysokości 15 470 000 euro na to przedsięwzięcie (Fundusz Spójności).

Zgodnie z informacjami dostarczonymi we wniosku władz hiszpańskich, podjęto szereg 
działań mających na celu uzyskanie danych oceanicznych i informacji wystarczających 
do zmierzenia możliwego wpływu przedsięwzięcia na zanieczyszczenie morza (miało to 
miejsce w październiku 1992 r., styczniu i czerwcu 1993 r. i grudniu 1995 r.).

W dniu 28 listopada 2003 r. „Secretaría General de Medio Ambiente” (Sekretariat Generalny 
ds. Środowiska) Ministerstwa Środowiska zatwierdził w drodze „Resolución”1 ocenę 
oddziaływania na środowisko sporządzoną w oparciu o ocenę przedstawiona przez 
„Confederación Hidrográfica del Norte” (Stowarzyszenie Basenu Północnego) we wrześniu 
2001 r. W przedmiotowym „Declaración de Impacto Ambiental” (oświadczeniu dotyczącym 
oddziaływania na środowisko) wyjaśniono, że przedsięwzięcie i ocena oddziaływania 
na środowisko podlegały procedurze konsultacji ze społeczeństwem, a także zawarto w nim 
„Program obserwacji środowiska naturalnego”, aby uniknąć wszelkich zanieczyszczeń.

3. Wniosek

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez składającego petycję i władze hiszpańskie we 

  
1 Boletín Oficial del Estado (Dziennik Urzędowy Hiszpanii) nr 300 z dn. 16 grudnia 2003 r.
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wniosku o środki z Funduszu Spójności i „Declaración de Impacto Ambiental” (oświadczeniu 
dotyczącym oddziaływania na środowisko), ocenę oddziaływania na środowisko 
zatwierdzono uwzględniając szereg innych badań, w szczególności badanie przedstawione 
przez promotora („Confederación Hiodráulica del Norte”) w 2001 r., a nie to, do którego 
nawiązuje składający petycję.

W oparciu o dostarczone informacji nie ma podstaw, by stwierdzić, że miało miejsce 
naruszenie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego.


