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Udvalget for Andragender

24.4.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0260/1999 af Daniel Pequeño Prado, spansk statsborger, og flere end 
4.000 medunderskrivere om Vigos rensningsanlæg for byspildevand, der er opført 
med fællesskabsmidler

Andragende 0462/2006 af "Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo", Spanien, om 
beskyttelse af Galiciens kyst, herunder især Vigo-bugten, mod forurening og 
miljøskader

1. Sammendrag af andragende 0260/1999

Andragerne, der har bopæl i Vigo, er bekymrede over de påståede funktionssvigt og fejl i 
udformningen og driften af Vigos rensningsanlæg for byspildevand, der er anlagt i 
vådområderne omkring Río Lagares-udmundingen. Andragerne hævder, at anlægget 
forårsager store ulemper for den lokale befolkning og desuden ikke er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i habitatdirektivet, 92/43/EØF, samt at det berører en af de største 
strande i Vigo-området. For så vidt angår den projekterede udvidelse af rensningsanlægget 
med EFRU-midler, ønsker andragerne endelig at sikre, at der ikke begås de samme fejl.

Sammendrag af andragende 0462/2006

Andragerne henleder opmærksomheden på en anmodning fra EU fra 2003 til Galiciens 
myndigheder om at fastlægge rammerne for et program til mindskelse af forureningen i Vigo-
bugten. (Der henvises til IP/03/1107 af 24. juli 2003, som indeholder Kommissionens 
beslutning om bl.a. at anlægge sag mod Spanien for den manglende gennemførelse af 
lovgivningen om kommunalt spildevand, badevand og muslingebanker på forskellige strande i 
Vigo-bugten i Galicien). Andragerne klager over, at der i stedet blot er blevet planlagt og 
gennemført nye projekter, der er tilbøjelige til at skade bugten, såsom opbevaringsområder for 
industriaffald og ekskrementer, jordbanker, volde, kunstige strande, marinaer, 
havneudvidelser osv. Disse tiltag blev endvidere iværksat, uden at der blev gennemført en 
vurdering af indvirkningerne på miljøet, og uden at det blev sikret, at de var i 
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overensstemmelse med andre normer. Andragerne opfordrer kraftigt til, at der foretages en 
integreret analyse af hele Vigo-bugten, hvor der tages hensyn til alle aspekter, herunder 
miljøbeskyttelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0260/1999: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. 
juni 1999). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

Andragende 0462/2006: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. 
oktober 2006). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 
4).

3. Kommissionens svar på andragende 0260/1999, modtaget den 22. februar 2000.

"Andragerne, der har bopæl i Vigo, beretter om fejl i udformningen af og driftsproblemer på 
byens spildevandsbehandlingsanlæg og hævder, at anlægget skader miljøet og forårsager 
ulemper for naboerne til anlægget.

I henhold til de for Kommissionen tilgængelige oplysninger er vådområderne omkring Río 
Lagares-udmundingen, hvor rensningsanlægget blev opført, ikke blevet udpeget af de spanske 
myndigheder i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF1 af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter (Natura 2000-nettet) eller udpeget som særlige 
beskyttelsesområder i medfør af Rådets direktiv 79/409/EØF2 af 2. april 1979 om beskyttelse 
af vilde fugle, med senere ændringer, og området er ej heller blevet klassificeret som et vigtigt 
fuglebeskyttelsesområde i de ornitologiske fortegnelser.

På den anden side er der områder i Vigo, som er udpeget som badeområder i henhold til 
Rådets direktiv 76/160/EØF3 af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand, herunder 
navnlig Samil-stranden, hvor vandet ikke er i overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser, eftersom målinger de seneste otte år har vist, at visse parametre regelmæssigt 
har ligget over de grænseværdier, der er fastsat i direktivet.

Kommissionen tilsendte de spanske myndigheder en skrivelse den 21. oktober 1999, hvori 
den anmodede om yderligere oplysninger, således at det kunne kontrolleres, om behandlingen 
af byspildevand og bortskaffelse af spildevandsslam var i overensstemmelse med Rådets 
direktiv 91/271/EØF4 af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand. Kommissionen spurgte 
ligeledes, om der var blevet foretaget en vurdering af indvirkningerne på miljøet med hensyn 
til den oprindelige plan. I medfør af Rådets direktiv 85/337/EØF5 af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet burde en sådan 
vurdering være foretaget, hvis medlemsstaten anså dette for at være påkrævet som følge af 
projektets art. Kommissionen anmodede i tilfælde af, at en sådan vurdering var foretaget, om 
konklusionerne af denne analyse og om oplysninger om de foranstaltninger, der var iværksat 
som følge af konklusionen.
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
2 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
3 EFT L 31 af 5.2.1976, s. 1.
4 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
5 EFT L 194 af 25.7.1985, s. 39.
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Kommissionen anmodede endelig om en redegørelse for årsagerne til, at Samil-stranden ikke 
overholder direktivet om kvaliteten af badevand, og om oplysninger om den planlagte 
udvidelse af rensningsanlægget."

4. Kommissionens supplerende svar på andragende 0260/1999, modtaget den 20. juli 
2000.

"Efter mødet i Udvalget for Andragender den 17. og 18. april 2000 tilvejebragte de spanske 
myndigheder oplysninger om behandlingen af byspildevand fra byen Vigo på et bilateralt 
møde med Kommissionen, der blev afholdt i Bruxelles den 26. april 2000, og som 
omhandlede Spaniens gennemførelse af Rådets direktiv 91/271/EØF1 af 21. maj 1991 om 
behandling af byspildevand.

I henhold til disse oplysninger var kun 62 % af Vigos byspildevand i 1999 omfattet af den 
sekundære (biologiske) behandling, der i direktivet var krævet før den 31. december 2000. I 
lyset af, at det ville tage adskillige år at etablere de nødvendige vandbehandlingsanlæg, er det 
sandsynligt, at situationen ikke vil være i overensstemmelse med direktivet inden for den 
fastsatte tidsfrist, dvs. inden udgangen af 2000.

Under disse omstændigheder er det ligeledes sandsynligt, at ubehandlet spildevand vil få en 
negativ indvirkning på miljøet og navnlig vil bidrage til forureningen af Samil-stranden.

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at kontrollere situationen i alle de europæiske 
storbyer med hensyn til deres forpligtelser i henhold til direktivet, og det er muligt, at den i 
begyndelsen af 2001 indleder en overtrædelsesprocedure mod de medlemsstater, der ikke har 
overholdt fristen den 31. december 2000. En af disse medlemsstater er Spanien, hvor 
adskillige storbyer, herunder Vigo, sandsynligvis kommer væsentlig bagefter i forhold til den 
dato.

Kommissionen ønsker at meddele de seneste tilgængelige oplysninger:

For det første er de seneste data om badevandskvaliteten i Vigo opmuntrende. I den seneste 
rapport om badevandet, som Kommissionen fremlagde den 21. maj 2001, konkluderes det, at 
alle 18 strande i området omkring Vigo - herunder Samil-strandene - nu er i 
overensstemmelse med de obligatoriske standarder i medfør af badevandsdirektivet2, heraf 15 
med de strengere værdier i henhold til retningslinjerne.

Dataene for dette område viser således en mærkbar forbedring af badevandskvaliteten gennem 
de senere år.

For det andet har Kommissionen endvidere foretaget en vurdering af fremskridtet med hensyn 
til opførelse af spildevandsbehandlingsanlæg i alle medlemsstaterne. Den offentliggjorde sin 
første foreløbige beretning i marts 2001 på et seminar, der blev ledet af kommissær 
Wallström. Den endelige version af beretningen om gennemførelse af direktivet om 
byspildevand3 ventes at foreligge ved udgangen af 2001. Den vil komme til at indeholde 

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
2 Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand, EFT L 31 af 5.2.1976.
3 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, EFT L 135 af 30.5.1991.
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oplysninger om medlemsstaternes gennemførelse af spildevandsbehandlingen inden for 1998-
fristen i følsomme områder, korrekt udpegning af sådanne følsomme områder og situationen 
med hensyn til spildevandsbehandling i større byer.

For så vidt angår byen Vigo, var fristen for sikring af spildevandsopsamling og -behandling 
den 31. december 2000. Med hensyn til denne by (og alle de andre byer i medlemsstaterne, 
der er omfattet af denne frist) vil Kommissionen vurdere, hvorvidt fristen er overholdt, og i 
tilfælde af manglende overholdelse iværksætte de nødvendige initiativer, herunder 
overtrædelsesprocedurer, hvor dette er nødvendigt."

5. Kommissionens supplerende svar på andragende 0260/1999, modtaget den 23. 
september 2001.

"Kommissionen ønsker at meddele de seneste tilgængelige oplysninger:

For det første er de seneste data om badevandskvaliteten i Vigo opmuntrende. I den seneste 
rapport om badevandet, som Kommissionen fremlagde den 21. maj 2001, konkluderes det, at 
alle 18 strande i området omkring Vigo - herunder Samil-strandene - nu er i 
overensstemmelse med de obligatoriske standarder i medfør af badevandsdirektivet1, heraf 15 
med de strengere værdier i henhold til retningslinjerne.

Dataene for dette område viser således en mærkbar forbedring af badevandskvaliteten gennem 
de senere år.

For det andet har Kommissionen endvidere foretaget en vurdering af fremskridtet med hensyn 
til opførelse af spildevandsbehandlingsanlæg i alle medlemsstaterne. Den offentliggjorde sin 
første foreløbige beretning i marts 2001 på et seminar, der blev ledet af kommissær 
Wallström. Den endelige version af beretningen om gennemførelse af direktivet om 
byspildevand2 ventes at foreligge ved udgangen af 2001. Den vil komme til at indeholde 
oplysninger om medlemsstaternes gennemførelse af spildevandsbehandlingen inden for 1998-
fristen i følsomme områder, korrekt udpegning af sådanne følsomme områder og situationen 
med hensyn til spildevand i større byer.

For så vidt angår byen Vigo var fristen for sikring af spildevandsopsamling og -behandling 
den 31. december 2000. Med hensyn til denne by (og alle de andre byer i medlemsstaterne, 
der er omfattet af denne frist) vil Kommissionen vurdere, hvorvidt fristen er overholdt, og i 
tilfælde af manglende overholdelse iværksætte de nødvendige initiativer, herunder 
overtrædelsesprocedurer, hvor dette er nødvendigt."

6. Kommissionens supplerende svar på andragende 0260/1999, modtaget den 27. 
februar 2003.

"I sine tidligere meddelelser redegjorde Kommissionen for de tiltag, den havde iværksat for at 
kontrollere spildevandsanlæggets funktion i byen Vigo.

                                               
1 Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand, EFT L 31 af 5.2.1976.
2 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, EFT L 135 af 30.5.1991.
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Kommissionen fortsætter desuden sin overvågning af situationen i alle de største europæiske 
byer med hensyn til forpligtelserne i medfør af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 
om rensning af byspildevand1. Byen Vigo er omfattet af fristen den 31. december 2000. Med 
virkning fra denne dato skal byer med over 15.000 personækvivalenter være forsynet med 
opsamlingssystemer og sekundære (dvs. biologiske) behandlingssystemer.

Det bør bemærkes, at Kommissionen i forbindelse med horisontale procedurer mod adskillige 
medlemsstater i medfør af EF-traktatens artikel 226 indledte overtrædelsesprocedurer (ref. 
2002/2113) mod Spanien i juli 2002 som følge af manglende fremsendelse af visse 
oplysninger, der var nødvendige for at overvåge gennemførelsen af direktiv 91/271/EØF.

Hvad angår navnlig byen Vigo modtog Kommissionen for nylig to klager, der omhandlede 
behandling af byspildevand og udledning heraf i Vigo-udmundingen samt 
forureningsniveauet. I klagerne var fokus rettet mod mangler i funktionen af byens behandling 
af byspildevand og virkningerne heraf på miljøet og menneskers sundhed. Der blev ligeledes 
henvist til den utilfredsstillende tilstand, der gør sig gældende med hensyn til forskellige 
strande i byen.

Som led i undersøgelsen af disse klager blev der tilsendt de spanske myndigheder en 
skrivelse, hvori der blev anmodet om myndighedernes bemærkninger til de klager, der var 
rettet mod dem, og til gennemførelsen af Fællesskabets direktiver om vandkvalitet. Denne sag 
blev ligeledes medtaget i forslaget til dagsorden for det seneste pakkemøde om klager og 
overtrædelsesprocedurer inden for miljøområdet, der blev afholdt med deltagelse af de 
spanske myndigheder i Madrid den 17. og 18. oktober 2002. Kommissionen har allerede 
modtaget de spanske myndigheders officielle svar og er i færd med at behandle det.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre udvikling i 
sagen."

7. Kommissionens supplerende svar på andragende 0260/1999, modtaget den 10. 
februar 2005.

"Under henvisning til sine tidligere meddelelser kan Kommissionen oplyse Udvalget for 
Andragender om, at den på sit møde den 7. juli 2004 besluttede at indlede generelle 
procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 226 mod Spanien og seks andre medlemsstater 
som følge af tilsidesættelsen af deres forpligtelser til at opføre passende rensningsanlæg til 
spildevand fra en lang række byområder med over 15.000 personækvivalenter.

Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Kongeriget Spanien vedrørende Spaniens 
tilsidesættelse af sine forpligtelser i henhold til artikel 3 og 4 i direktiv 91/271/EØF, der 
berørte næsten 200 byområder i Spanien, herunder Vigo. Den pågældende sag vil således 
indgå som led i disse generelle overtrædelsesprocedurer.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om enhver videre udvikling i 
denne sag."

8. Kommissionens supplerende svar på andragende 0260/1999, modtaget den 3. 

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
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februar 2006.

"I sine tidligere meddelelser oplyste Kommissionen Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender om de tiltag, den havde iværksat i forbindelse med behandlingen af dette 
andragende samt adskillige andre klager, som Kommissionen havde modtaget, og som 
vedrørte utilstrækkelig gennemførelse af fællesskabsretten i forbindelse med rensning af 
spildevand fra byen Vigo samt udledninger heraf i udmundingen i Vigo og den forurening, 
der opstod i forbindelse hermed.

Som allerede anført indledte Kommissionen overtrædelsesprocedurer mod Kongeriget 
Spanien i medfør af EF-traktatens artikel 226 som følge af Spaniens tilsidesættelse af sin 
forpligtelse til at tilvejebringe passende spildevandsbehandlingsanlæg til en lang række 
bymæssige områder med en befolkning på over 15.000 personækvivalenter, herunder Vigo. 
Denne situation afspejler en utilstrækkelig gennemførelse af artikel 3 og 4 i direktiv 
91/271/EØF. I lyset heraf behandles dette andragende i forbindelse med de igangværende 
generelle overtrædelsesprocedurer.

Det bør endvidere bemærkes, at Kommissionen i forbindelse med de 
overtrædelsesprocedurer, der blev indledt som følge af andragende 2000/4432, som specifikt 
omhandlede udmundingen i Vigo, anlagde sag mod Spanien om tilsidesættelse af Spaniens 
forpligtelser (sag C-26/04). I sin dom af 15. december afgjorde Domstolen sagen delvist til 
fordel for Kommissionen, idet den konkluderede, at "Kongeriget Spanien har tilsidesat sine 
forpligtelser i henhold til artikel 5 i Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. oktober 1979 om 
kvalitetskrav til skaldyrsvande, idet det ikke har vedtaget noget program for mindskning af 
forureningen af skaldyrsvandene i Ría de Vigo".

Kommissionen kontaktede de spanske myndigheder for at kræve, at de traf de nødvendige 
foranstaltninger for at handle i overensstemmelse med Domstolens dom og med Fællesskabets 
miljølovgivning.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om enhver videre udvikling i 
denne sag."

9. Kommissionens supplerende svar på andragende 0260/1999, modtaget den 30. 
august 2006.

"I Kommissionens tidligere meddelelse blev Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender 
oplyst om de tiltag, som Kommissionen havde iværksat med hensyn til rensningen af 
byspildevand fra Vigo kommune og forureningsniveauet, der skyldtes udledninger i 
udmundingen i Vigo.

Det skal erindres, at den konkrete situation vedrørende Vigo, er omfattet af horisontale 
overtrædelsesprocedurer, som Kommissionen har indledt mod Spanien i henhold til EF-
traktatens artikel 226, og som for øjeblikket behandles, om undladelsen af at opføre et 
passende spildevandsrensningsanlæg som kræves for byer med over 15.000 
personækvivalenter, herunder Vigo, og som indebærer, at artikel 3 og 4 i direktiv 91/271/EØF 
ikke er gennemført korrekt.

Den 11. januar 2006 anmodede Kommissionen de spanske myndigheder om oplysninger om, 
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hvilke foranstaltninger Spanien agtede at træffe for at handle i overensstemmelse med 
Domstolens dom (sag C-26/04) af 15. december 2005, som omhandlede Spaniens 
tilsidesættelse af sine forpligtelser i henhold til artikel 5 i Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. 
oktober 1979 om kvalitetskrav til skaldyrsvande, der indeholder skaldyr, idet Spanien havde 
undladt at vedtage programmer om mindskelse af forureningsniveauet i skaldyrsvandene i 
udmundingen i Vigo.

Myndighederne besvarede skrivelsen den 11. april 2006, og Kommissionen holdt et møde 
med dem den 19. maj 2006. Kommissionen vurderer stadig deres svar.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om enhver videre udvikling."

10. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. maj 2007.

"I tidligere meddelelser til Udvalget for Andragender gav Kommissionen oplysninger om de 
forskellige tiltag, der er iværksat i forbindelse med driften af anlægget til behandling af 
byspildevand i Vigo, spildevandsudledningerne og forureningen af udmundingen.

Kommissionen forklarede, at den konkrete situation med hensyn til den manglende 
behandling af byspildevand i Vigo blev behandlet inden for rammerne af den igangværende 
horisontale overtrædelsesprocedure, der er indledt mod Kongeriget Spanien, og som 
omhandler den mangelfulde anvendelse af artikel 3 og 4 i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. 
maj 1991 om rensning af byspildevand1.

For så vidt angår håndhævelsen af EF-Domstolens dom af 15. december 2005 (sag C-26/04, 
Kommissionen mod Kongeriget Spanien), tilsendte Kommissionen den 15. december 2006 
Spanien en åbningsskrivelse i medfør af EF-traktatens artikel 228. Baggrunden herfor var, at 
det var blevet konkluderet, at de spanske myndigheder havde undladt at indføre et program 
for mindskelse af forureningen i skaldyrsvandene i udmundingen i Vigo, der opfyldte den 
tvedelte målsætning, som er fastsat i artikel 5 i Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. oktober 
1979 om kvalitetskrav til skaldyrsvande2, nemlig at mindske forureningen generelt og at sikre, 
at de udpegede vande inden for en nærmere fastsat periode både er i overensstemmelse med 
de værdier, som medlemsstaterne har fastlagt i overensstemmelse med artikel 3, og de 
bemærkninger, der er indeholdt i søjle G og I i bilaget hertil.

Spanien besvarede åbningsskrivelsen i medfør af EF-traktatens artikel 228 den 13. marts 
2007. Kommissionens tjenestegrene er i færd med at undersøge svaret og vil underrette 
Udvalget for Andragender om resultatet af denne undersøgelse."

11. Kommissionens supplerende svar på andragende 0260/1999 og 0462/2006, 
modtaget den 24. april 2009.
"I fortsættelse af tidligere drøftelser om andragender 260/1999 og 462/2006 oplyser 
Kommissionen Udvalget for Andragender om, at i forbindelse med gennemførelsen af EF-
Domstolens dom i sag C-26/043 vedrørende manglende vedtagelse af et program for 

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991 s. 40.
2 EFT L 281 af 10.11.1979, s.47 (ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/113/EF af 12. 
december 2006 om kvalitetskrav til skaldyrvande (kodificeret udgave)).
3 Domstolens dom af 15. december 2005 i sag C-26/04. EUT C 48/4 af 25.2.2006.
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mindskelse af forureningen i skaldyrvandene i flodmundingen i Vigo indførte Spanien et 
program for mindskelse af forureningen i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 
79/923/EØF1. Programmet fastsatte alle de forskellige former for udledninger og 
forureningskilder i forbindelse med direktivet om skaldyrvande, fastlagde krav til stikprøver, 
definerede særlige aktioner for disse vande og fastlagde krav til overvågningsmekanismer.

Under disse omstændigheder fandt Kommissionen, at myndighederne fuldt ud har gennemført 
EF-Domstolens afgørelse, og afsluttede derfor overtrædelsesproceduren ved sit møde af 11. 
december 2007.

Med hensyn til den særlige situation med manglende rensning af byspildevand i Vigo minder 
Kommissionen om, at der træffes foranstaltninger i henhold til den fortsatte 
overtrædelsesprocedure, der blev indledt mod Kongeriget Spanien vedrørende den dårlige 
gennemførelse af artikel 3 og 4 i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af 
byspildevand2. 

Det aktuelle emne er manglen på overholdelse af direktivet i større byer og storbyer (herunder 
Vigo). I henhold til direktivet skal byområder med mere end 15.000 indbyggere have 
passende opsamlings- og rensningssystemer inden udgangen af 2000. Kommissionen fandt, at 
59 byer og storbyer ikke overholdt kravet, og der blev derfor afsendt en endelig 
advarselsskrivelse (begrundet udtalelse) til de spanske myndigheder den 27. november 2008.

Kommissionen vil fortsat underrette Udvalget for Andragender om denne undersøgelse."

                                               
1 Rådets direktiv 79/923/EØF af 30.10.1979 om kvalitetskrav til skaldyrvande. EFT L 281, 10.11.1979.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s.40.


