
CM\777482DA.doc PE407.969/REV.v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

10.6.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0823/2007 af Santiago López Segovia, spansk statsborger, om et EU-
finansieret projekt vedrørende opførelse af et asfaltanlæg i Torrevieja (Alicante)

1. Sammendrag

Andrageren mener, at et EU-finansieret projekt vedrørende opførelse af et asfaltanlæg i 
Torrevieja (Alicante) overtræder Fællesskabets miljølovgivning. Andrageren forklarer, at 
anlægget vil blive bygget i det beskyttede område af Parque Natural de las Salinas de la Mata 
y Torrevieja. Ifølge andrageren henviste miljøkonsekvensanalysen, der blev foretaget i 2005, 
til et asfaltanlæg med en produktionskapacitet på 60 hektoliter. Andrageren gør gældende, at 
det oprindelige projekt er ændret to gange, og at produktionskapaciteten først steg til 80 og 
senere 120 hektoliter, hvilket betyder, at spildevandsmængderne vil være dobbelt så store i
forhold til de oprindelige beregninger. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at 
undersøge spørgsmålet og finde ud af, hvorfor Europa-Kommissionen ikke har registreret en 
klage fra de valencianske myndigheder vedrørende en undersøgelse af projektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. januar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2008.

Andrageren klager over opførelsen af asfaltanlægget i det beskyttede område af "Parque 
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Natural de las Salinas de la Mata y Torrevieja". 

Ifølge andrageren henviste miljøkonsekvensanalysen, der blev foretaget i 2005, til et 
asfaltanlæg med en produktionskapacitet på 60 hektoliter. Andrageren gør gældende, at det 
oprindelige projekt er ændret to gange, og at produktionskapaciteten først steg til 80 og senere 
120 hektoliter, hvilket betyder, at spildevandsmængderne vil være dobbelt så store i forhold til 
de oprindelige beregninger. 

Som følge af ovenstående mener andrageren, at der er tilstrækkelige beviser for en eventuel 
overtrædelse af EU's miljølovgivning i forbindelse med opførelse af et asfaltanlæg i 
Torrevieja (Alicante) til at berettige en undersøgelse af projektet. Andrageren anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at undersøge spørgsmålet og finde ud af, hvorfor Europa-
Kommissionen ikke har registreret en klage fra de valencianske myndigheder vedrørende en 
undersøgelse af projektet.

Asfaltanlæg er ikke omfattet af VVM-direktivet (om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet) (som ændret ved direktiv 97/11/EF)1. Det skal imidlertid 
bemærkes, at de kompetente myndigheder foretog en indledende miljøkonsekvensanalyse, 
som resulterede i en miljøindvirkningserklæring af 13. marts 2005, vedtaget ved resolution, 
og som blev offentliggjort i Spaniens lovtidende den 25. marts 2006. Endvidere skal det 
bemærkes, at ændringerne til det oprindelige projekt, der medførte stigende 
spildevandsmængder, også blev underkastet en screeningsprocedure for at afgøre, om disse 
ændringer ville have betydelig indvirkning på miljøet. Det skal understreges, at de spanske 
myndigheder (Secretaría General para la prevención de la contaminación y el cambio 
climático - generalsekretariatet for forebyggelse af forurening og klimaændringer) som følge 
af screeningsproceduren offentliggjorde afgørelsen af 23. juni 20062, hvori det er fastsat, at 
ovennævnte ændringer i henhold til kriterierne i bilag III i VVM-direktivet sandsynligvis ikke 
vil have nogen betydelig indvirkning på miljøet, og at det derfor ikke er nødvendigt at 
iværksætte en ny procedure med en miljøkonsekvensanalyse. Med offentliggørelsen af den 
pågældende afgørelse i Spaniens lovtidende er de spanske myndigheders afgørelse også 
tilgængelig for offentligheden.

På baggrund af oplysningerne i ovennævnte afgørelse er der intet, som tyder på en 
overtrædelse af bestemmelserne i VVM-direktivet.

Inden for rammerne af disse procedurer har Spanien endvidere vurderet projektets eventuelle 
negative indvirkning på Natura 2000-områderne "LLacunes de la Mata i Torrevieja", "Cap de 
Roig" og "Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor". 

I forbindelse med projektets eventuelle indvirkning på naturområder af EU-betydning 
"Posidonia beds and Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time" skal det 
bemærkes, at det oprindeligt foreslåede system til udledning af koncentreret saltvand i 
havmiljøet er ændret med miljøindvirkningserklæringen, der blev offentliggjort i marts 2006, 

                                               
1 EFT L 175, 5.7.1985, s. 40-48.

2 Boletín Oficial del Estado (Spaniens statstidende) nr. 167, 14.07.2006.
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for at sikre, at naturområderne i området kunne tåle saltindholdet. Med 
miljøindvirkningserklæringen oprettes der med samme formål et specifikt miljøprogram for 
havmiljøet, herunder ad hoc-foranstaltninger for at sikre tæt opfølgning af udviklingen i det 
pågældende naturområde. 

Hvad angår ændringerne af projektet peges der i miljøindvirkningserklæringen, som blev 
offentliggjort i juli 2006, endvidere på en række hensyn i relation til naturområdet "Sandbanks 
which are slightly covered by sea water all the time". Det fremhæves især, at resultaterne af et 
simuleringsværktøj viser, at saltkoncentrationen i de nærliggende naturområder vil være 
lavere end den fastsatte tærskelværdi. 

På grund af disse omstændigheder konkluderes det, at den sandsynlige indvirkning på 
naturområder inden for Natura 2000 er analyseret i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i 
Rådets direktiv 92/43/EØF.  

Konklusion

Kommissionen mener, at der på grundlag af de tilgængelige oplysninger ikke er tilstrækkelige 
beviser for, at der er sket en overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning. Kommissionen er 
villig til at undersøge eventuelle yderligere spørgsmål, der måtte opstå i fremtiden, og som 
kan betragtes som bevis for en eventuel overtrædelse af lovgivningen.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Kommissionens bemærkninger til andragerens yderligere oplysninger

Kommissionen undersøgte andragerens yderligere oplysninger, navnlig Fairshares indlæg 
under protest om udkast til miljørapport om den strategiske miljøvurdering af den strategiske 
kloakeringsundersøgelse for Stordublin (GDSDS) fra december 2007 og den strategiske 
miljøvurdering af GDSDS, miljørapport fra september 20071, som Fairshares indlæg henviser 
til.

Hvad angår SMV-direktivet, bekræfter Kommissionen, at de formelle krav i dette direktiv er 
blevet opfyldt. Rapporten indeholder ikke en beslutning vedrørende en bestemt placering eller 
teknologi.

Hvad angår de påståede overtrædelser af vandrammedirektivet2, direktivet om rensning af 
byspildevand3, fugledirektivet4 og habitatdirektivet5, har Kommissionen foretaget følgende 
vurdering:

                                               
1 Den strategiske kloakeringsundersøgelse for Stordublin blev bestilt i 2001 i anerkendelse af behovet for at få 
en regional forståelse for de nuværende og fremtidige krav til kloakerings- og spildevandsrensningsinfrastruktur 
i Stordublin. Omfanget og hastigheden af den nylige udvikling, som følge af den store økonomiske vækst, har 
øget presset på det eksisterende kloakeringssystem og floderne.
2 Direktiv 2000/60/EF, EFT L 327 af 22.12.2000, som ændret.
3 Direktiv 91/271/EØF, EFT L 135 af 30.5.1991, som ændret.
4 Direktiv 79/409/EØF, EFT L 103 af 25.4.1979, som ændret.
5 Direktiv 92/43/EØF, EFT L 206 af 22.7.1992, som ændret.
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Vandrammedirektivet
Vandrammedirektivet indeholder to primære miljømål for beskyttelse af alle farvande (floder, 
søer, grundvand og kystvande):
- opnåelse/bevarelse af god vandtilstand som hovedregel inden 2015
- forebyggelse af forringelse af den nuværende vandtilstand.
Som et første skridt skulle der udpeges vandområdedistrikter, og der skulle foretages en 
analyse af belastninger og indvirkninger inden den 22. december 2004 (rapporter i henhold til 
artikel 3 og 5). I sin gennemførelsesrapport fra 20071 vurderede Kommissionen, at Irlands 
rapporter var blandt dem med de bedste resultater. Der skal udarbejdes de nødvendige planer 
og programmer om opnåelse af god vandtilstand med bred offentlig høring, idet borgere, 
borgergrupper og ngo'er får specifik adgang til alle baggrundsdokumenter og oplysninger.
Hvad angår prissætning af vand, henviser andrageren til princippet om dækning af 
omkostninger ved forsyningspligtydelser, som er beskrevet i artikel 9, og som bidrager til 
opfyldelsen af dette direktivs miljømål og sikrer passende bidrag fra de forskellige 
vandanvendelsessektorer. Medlemsstaterne kan imidlertid fravige princippet om prissætning 
af vand, hvis der findes en fast praksis, og hvis denne praksis for en bestemt vandanvendelse 
ikke anfægter sigtet med og opfyldelsen af målene i vandrammedirektivet. Hvis 
medlemsstaterne udnytter denne mulighed, skal de beskrive begrundelserne herfor i 
vandområdeplanerne, som skal forelægges inden den 22. december 2009. Samtidig fastlægger 
vandrammedirektivet princippet om, at indvinding altid kræver forhåndsgodkendelse, og 
ansøgninger om sådanne godkendelser skal vurderes på grundlag af målene om god 
vandtilstand, hvad angår kvalitet og kvantitet.
Udkastene til vandområdeplaner skal forelægges inden den 22. december 2008, og den 
endelige version inden den 22. december 2009. Planerne og programmerne skal opfylde 
forpligtelserne i direktivet.
Den pågældende miljørapport foregriber ikke de beslutninger, der træffes i henhold til 
vandrammedirektivet. Det er indlysende, at de valg, der træffes, skal overholde direktivet.
Kommissionen kan ikke på nuværende tidspunkt påvise en overtrædelse af 
vandrammedirektivet.

Direktivet om rensning af byspildevand
Andrageren henviser til flere af direktivets mål:
- Sekundær rensning som minimumskrav, tertiær rensning af spildevand i alle byområder 

med over 10.000 personækvivalenter, hvor man udleder i følsomme områder, men det kan 
være nødvendigt med en mere vidtgående rensning for at opfylde fastlagte miljømål, 
afhængig af den relevante situation.

- Begrænsning af lækager (og dermed bl.a. begrænsning af nedsivning af grundvand i 
kloaksystemer) og begrænsning af forurening fra overløb forårsaget af kraftige storme.

Disse forpligtelser skal imidlertid opfyldes, uanset hvilken mulighed der vælges til indsamling 
og rensning af spildevand i Stordublin, både med hensyn til antal og placering af 
rensningsanlæg. EU-lovgivningen, såsom direktivet om rensning af byspildevand og 
vandrammedirektivet, indeholder mål, der skal opfyldes, men ikke nogen bestemmelser om 
teknologier eller placering af anlæg. Endvidere er lovgivningen helt neutral med hensyn til 
organisation og ejendomsret.

Badevandsdirektivet
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm.
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Alle strande, som er dækket af badevandsdirektivet1, skal opfylde de kvalitetskrav, der er 
angivet i direktivet, og fremtidig infrastruktur skal fortsat sikre overholdelse af standarderne.
Kvalitetsmålene i badevandsdirektivet skal indgå i de vandområdeplaner, der skal udarbejdes 
i henhold til ovennævnte vandrammedirektiv.

Beskyttede områder i henhold til fugledirektivet og habitatdirektivet
Kommissionen er bekendt med, at der er mange Natura 2000-områder på Irlands østkyst, både 
i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. En af opgaverne i forbindelse 
med udvikling af den fremtidige spildevandsinfrastruktur for Stordublin vil være at respektere 
disse udpegede beskyttede områder med hensyn til planlægning, bygning og drift.

Konklusion

Kommissionen kan ikke på nuværende tidspunkt påvise en overtrædelse af EU's 
miljølovgivning. Den vil fortsat overvåge, at lovgivningen overholdes i forbindelse med 
planlægningen af den fremtidige spildevandsinfrastruktur i Stordublin.

Kommissionen understreger, at i henhold til bestemmelserne i direktivet om vurdering af 
indvirkningen på miljøet2 skal bygning af rensningsanlæg med en kapacitet på over 150.000 
personækvivalenter underkastes en obligatorisk vurdering af indvirkningen på miljøet, før der 
kan gives tilladelse til anlægget."

                                               
1 Direktiv 76/160/EØF, EFT L 31 af 5.2.1976, som ændret. Direktiv 2006/7/EF, EUT L 64 af 4.3.2006.
2 Direktiv 85/337/EØF, EFT L 175 af 5.7.1985, som ændret.
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