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Utskottet för framställningar

24.4.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0260/1999, ingiven av Daniel Pequeño Prado (spansk 
medborgare), och undertecknad av mer än 4 000 andra personer, om Vigos 
reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som har byggts med stöd från 
gemenskapen

Framställning 0462/2006, ingiven av ”Plataforma Pola Defensa da Ría de 
Vigo” (spansk organisation), om skydd av den galiciska kusten, särskilt 
Vigobukten, mot föroreningar och miljöförstöring

1. Sammanfattning av framställning 0260/1999

Framställarna, som är bosatta i Vigo, är oroade över påstådda fel i konstruktionen och driften 
av Vigos reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse som ligger i våtmarkerna i 
närheten av floden Lagares mynning. Framställarna hävdar att reningsverket, förutom att 
utgöra en stor olägenhet för de lokala invånarna, inte uppfyller bestämmelserna i 
livsmiljödirektivet (92/43/EEG) och har en negativ inverkan på en av de största stränderna i 
Vigoområdet. Framställarna vill slutligen se till att man inte begår samma misstag igen i 
samband med den planerade utbyggnaden av reningsverket som ska ske med stöd från ERUF.

Sammanfattning av framställning 0462/2006

Framställarna hänvisar till en begäran som EU riktade till de galiciska myndigheterna 2003 
beträffande utformningen av ett program för att minska föroreningarna i Vigobukten. (Se 
IP/03/1107 av den 24 juli 2003 med bl.a. kommissionens beslut om att väcka talan mot 
Spanien för underlåtenhet att genomföra lagstiftningen om kommunalt avloppsvatten, 
badvatten och musselbäddar på olika stränder i Vigobukten, Galicien). Framställarna påtalar 
att man i stället bara har planerat och genomfört nya projekt som skadar bukten, bl.a. 
lagringsplatser för industriavfall och hushållsavlopp, jordbankar, jordvallar, konstgjorda 
stränder, småbåtshamnar, hamnutbyggnad etc. Det har dessutom skett utan att man har gjort 
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några miljökonsekvensbedömningar eller följt andra normer. Framställarna kräver en samlad 
undersökning av hela Vigobukten som tar hänsyn till alla aspekter, inbegripet miljöskydd.

2. Tillåtlighet

Framställning 0260/1999 förklarades tillåtlig den 14 juli 1999 och framställning 0462/2006 
förklarades tillåtlig den 31 oktober 2006. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar på framställning 0260/1999, mottaget den 22 februari 2000.

Framställarna, som är bosatta i Vigo, rapporterar fel i konstruktionen och driften av stadens 
vattenreningsverk och hävdar att det orsakar skador på miljön och utgör en olägenhet för 
omgivningen.

Enligt den information som kommissionen har tillgänglig hade de spanska myndigheterna inte 
utsett våtmarkerna vid floden Lagares mynning, där reningsverket byggdes, till ett särskilt 
bevarandeområde med stöd av rådets direktiv 92/43/EEG1 av den 21 maj 1992 om bevarande 
av livsmiljöer samt vilda djur och växter (Natura 2000-nätverket), eller till ett särskilt 
skyddsområde med stöd av rådets direktiv 79/409/EEG2 av den 2 april 1979 om bevarande av 
vilda fåglar, i dess ändrade lydelse. Området hade inte heller klassificerats som ett område av 
betydelse för fåglar i ornitologiska förteckningar.

Det finns däremot områden i Vigo som har utsetts till badplatser med stöd av rådets 
direktiv 76/160/EEG3 av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten. Det gäller särskilt 
Samilstranden, där vattnet inte uppfyller kraven i direktivet eftersom mätningar i minst åtta år 
har visat att vissa parametrar regelbundet överstiger direktivets gränsvärden.

Kommissionen skrev till de spanska myndigheterna den 21 oktober 1999 och bad om mer 
information för att kontrollera att reningen av stadens avloppsvatten och bortskaffandet av 
avloppsslam uppfyllde kraven i rådets direktiv 91/271/EEG4 av den 21 maj 1991 om rening 
av avloppsvatten från tätbebyggelse. Man frågade också om en miljökonsekvensbedömning 
hade gjorts avseende den ursprungliga planen. Enligt rådets direktiv 85/337/EEG5 av den 
27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt 
skulle en sådan bedömning ha gjorts om medlemsstaten ansåg att det var befogat med tanke 
på projektets karaktär. Om en sådan bedömning hade gjorts bad kommissionen om resultatet 
av bedömningen och om de åtgärder som den hade föranlett.

Kommissionen bad slutligen om att få veta varför Samilstranden inte uppfyller kraven i 
direktivet om badvattens kvalitet, samt om information om den planerade utbyggnaden av 
reningsverket.

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
3 EGT L 31, 5.2.1976, s. 1.
4 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.
5 EGT L 194, 25.7.1985, s. 39.
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4. Kommissionens kompletterande svar om framställning 0260/1999, mottaget 
den 20 juli 2000.

Efter sammanträdet i utskottet för framställningar den 17 och den 18 april 2000 informerade 
de spanska myndigheterna om reningen av avloppsvatten från Vigo vid ett bilateralt möte med 
kommissionen i Bryssel den 26 april 2000 om Spaniens genomförande av rådets 
direktiv 91/271/EEG1 av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Enligt denna information genomgick bara 62 procent av stadens avloppsvatten år 1999 
sekundär (biologisk) rening, vilket enligt direktivet är ett krav som ska uppfyllas senast den 
31 december 2000. Eftersom det skulle ta flera år att bygga upp de reningsanläggningar som 
krävs är det inte sannolikt att direktivets krav kommer att uppfyllas inom den fastställda 
tidsfristen, dvs. i slutet av 2000.

Under dessa omständigheter är det också sannolikt att obehandlat avloppsvatten kommer att 
orsaka miljöförstöring och framför allt bidra till att förorena Samilstranden.

Kommissionen genomför för närvarande en kontroll av hur alla större europeiska städer 
uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet och kan i början av 2001 komma att inleda 
överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte har klarat tidsfristen den 
31 december 2000. En av dessa medlemsstater är Spanien, där flera större städer – däribland 
Vigo – troligen ligger långt efter.

Kommissionen vill vidarebefordra den senaste information som har blivit tillgänglig:

För det första är de senaste uppgifterna om badvattnets kvalitet i Vigoområdet uppmuntrande. 
Den senaste badvattenrapporten som kommissionen lade fram den 21 maj 2001 visade att 
samtliga 18 stränder i Vigoområdet – inbegripet Samilstranden – nu uppfyller de obligatoriska 
kraven enligt direktivet om badvatten2 och att 15 av dem uppfyller de strängare riktvärdena.

Uppgifterna visar alltså att det har skett en tydlig förbättring av badvattnet i detta område de 
senaste åren.

För det andra har kommissionen också granskat byggandet av reningsverk i alla 
medlemsstater. En första preliminär rapport offentliggjordes i mars 2001 i samband med ett 
seminarium lett av kommissionsledamoten Margot Wallström. Slutversionen av rapporten om 
genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse3 ska läggas fram i 
slutet av 2001. Den kommer att innehålla information om medlemsstaternas rening av 
avloppsvatten med utgångspunkt i tidsfristen 1998 när det gäller vattenrening i känsliga 
områden, lämplig klassificering av sådana känsliga områden och situationen när det gäller 
vattenrening i större städer.

För Vigo har tidsfristen för insamling och rening av avloppsvatten varit den 
31 december 2000. Kommissionen kommer att fastställa om denna tätort (och övriga tätorter 
                                               
1 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.
2 Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten, EGT L 31, 5.2.1976.
3 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, EGT L 135, 
30.5.1991.
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i medlemsstaterna som omfattas av denna tidsfrist) uppfyller kraven och vid bristande 
efterlevnad vidta nödvändiga åtgärder och i förekommande fall inleda ett 
överträdelseförfarande.

5. Kommissionens kompletterande svar om framställning 0260/1999, mottaget 
den 28 september 2001.

Kommissionen vill vidarebefordra den senaste information som har blivit tillgänglig:

För det första är de senaste uppgifterna om badvattnets kvalitet i Vigoområdet uppmuntrande. 
Den senaste badvattenrapporten som kommissionen lade fram den 21 maj 2001 visade att 
samtliga 18 stränder i Vigoområdet – inbegripet Samilstranden – nu uppfyller de obligatoriska 
kraven enligt direktivet om badvatten1 och att 15 av dem uppfyller de strängare riktvärdena.

Uppgifterna visar alltså att det har skett en tydlig förbättring av badvattnet i detta område de 
senaste åren.

För det andra har kommissionen också granskat byggandet av reningsverk i alla 
medlemsstater. En första preliminär rapport offentliggjordes i mars 2001 i samband med ett 
seminarium lett av kommissionsledamoten Margot Wallström. Slutversionen av rapporten om 
genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse2 ska läggas fram i 
slutet av 2001. Den kommer att innehålla information om medlemsstaternas rening av 
avloppsvatten med utgångspunkt i tidsfristen 1998 när det gäller vattenrening i känsliga 
områden, lämplig klassificering av sådana känsliga områden och situationen när det gäller 
vattenrening i större städer.

För Vigo har tidsfristen för insamling och rening av avloppsvatten varit den 
31 december 2000. Kommissionen kommer att fastställa om denna tätort (och övriga tätorter 
i medlemsstaterna som omfattas av denna tidsfrist) uppfyller kraven och vid bristande 
efterlevnad vidta nödvändiga åtgärder och i förekommande fall inleda ett 
överträdelseförfarande.

6. Kommissionens kompletterande svar om framställning 0260/1999, mottaget 
den 27 februari 2003.

I sina tidigare meddelanden informerade kommissionen om de åtgärder som har vidtagits för 
att kontrollera hur vattenreningsverket i Vigo fungerar.

Kommissionen fortsätter även att övervaka situationen i alla större europeiska tätorter när det 
gäller uppfyllandet av skyldigheterna enligt rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 
om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse3. För staden Vigo gäller tidsfristen 
den 31 december 2000. Från och med denna tidpunkt måste tätorter med över 
15 000 personekvivalenter ha system för insamling och sekundär (dvs. biologisk) rening.

                                               
1 Rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten, EGT L 31, 5.2.1976.
2 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, EGT L 135, 
30.5.1991.
3 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40–52.
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Det bör påpekas att kommissionen i samband med övergripande förfaranden mot flera 
medlemsstater enligt artikel 226 i EG-fördraget inledde ett överträdelseförfarande i juli 2002 
(ref. 2002/2113) mot Spanien för underlåtenhet att överlämna viss information som är 
nödvändig för att kontrollera genomförandet av direktiv 91/271/EEG.

När det gäller just Vigo mottog kommissionen nyligen två klagomål om vattenreningen och 
utsläpp av avloppsvatten i Vigos flodområde samt om föroreningarnas omfattning. 
Klagomålen gällde särskilt brister i vattenreningsverkets funktion och effekterna på miljö och 
folkhälsa. Det påpekades också att de olika stränderna i staden befinner sig i ett 
otillfredsställande skick.

I samband med utredningen av dessa klagomål skickades en skrivelse till de spanska 
myndigheterna för att de skulle bemöta anklagelserna och kommentera genomförandet av 
gemenskapsdirektiven om vattenkvalitet. Ärendet fördes även upp på den föreslagna 
dagordningen inför det senaste paketmötet med de spanska myndigheterna om klagomål och 
överträdelseförfaranden på miljöområdet i Madrid den 17–18 oktober 2002. Kommissionen 
har redan mottagit de spanska myndigheternas officiella svar och håller för närvarande på att 
gå igenom det.

Kommissionen kommer att hålla framställningsutskottet informerat om ärendets vidare 
utveckling.

7. Kommissionens kompletterande svar om framställning 0260/1999, mottaget 
den 10 februari 2005.

Med hänvisning till sina tidigare meddelanden informerar kommissionen 
framställningsutskottet om att man vid sitt möte den 7 juli 2004 beslutat väcka en allmän talan 
enligt artikel 226 i EG-fördraget mot Spanien och sex andra medlemsstater för underlåtenhet 
att uppfylla skyldigheten att installera ett lämpligt reningsverk för avlopp från ett stort antal 
tätorter med över 15 000 personekvivalenter.

Kommissionen skickade en formell underrättelse till Spanien om att landet underlåtit att 
uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3 och 4 i direktiv 91/271/EEG beträffande nästan 
200 spanska tätorter, däribland Vigo. Föreliggande ärende kommer därför att omfattas av 
detta allmänna överträdelseförfarande.

Kommissionen kommer att hålla framställningsutskottet underrättat om den vidare 
utvecklingen.

8. Kommissionens kompletterande svar om framställning 0260/1999, mottaget 
den 3 februari 2006.

I sina tidigare meddelanden informerade kommissionen Europaparlamentets 
framställningsutskott om de åtgärder som hade vidtagits med anledning av denna 
framställning och flera andra klagomål som man mottagit beträffande bristfälligt 
genomförande av gemenskapslagstiftningen om rening av avloppsvatten från Vigo och 
utsläppen i Vigos flodområde och därav följande föroreningar.
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Som redan har påpekats inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Spanien enligt 
artikel 226 i EG-fördraget för underlåtenhet att uppfylla sin skyldighet att sörja för tillräckliga 
vattenreningsanläggningar i ett stort antal tätorter med över 15 000 personekvivalenter, 
däribland Vigo. Denna situation beror på ett bristfälligt genomförande av artiklarna 3 och 4 i 
direktiv 91/271/EEG. Mot bakgrund av detta behandlas denna framställning inom ramen för 
det pågående allmänna överträdelseförfarandet.

Det bör vidare påpekas att kommissionen i samband med det överträdelseförfarande som 
inleddes till följd av klagomål 2000/4432, som särskilt rörde flodområdet i Vigo, väckte talan 
mot Spanien för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter (mål C-26/04). I sin dom av den 
15 december 2005 dömde EG-domstolen till förmån för kommissionen och slog fast att 
Spanien ”har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5 i rådets 
direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvatten, genom att 
inte upprätta något program för att minska föroreningarna i skaldjursvattnen i Ría de Vigo”.

Kommissionen kontaktade de spanska myndigheterna för att be dem vidta de åtgärder som 
krävs för att följa EG-domstolens dom och gemenskapens miljölagstiftning.

Kommissionen kommer att hålla framställningsutskottet informerat om den vidare 
utvecklingen.

9. Kommissionens kompletterande svar om framställning 0260/1999, mottaget 
den 30 augusti 2006.

I kommissionens tidigare meddelanden informerades Europaparlamentets utskott för 
framställningar om de åtgärder som vidtagits när det gäller reningen av avloppsvatten från 
Vigos kommun och föroreningsnivåerna till följd av utsläpp i Vigos flodområde.

Det måste hållas i åtanke att just situationen i Vigo omfattas av det pågående övergripande 
överträdelseförfarande som kommissionen har inlett mot Spanien enligt artikel 226 i 
EG-fördraget för underlåtenhet att installera ett lämpligt vattenreningsverk, vilket är ett krav 
för tätorter med över 15 000 personekvivalenter, däribland Vigo, och följaktligen för 
bristfälligt genomförande av artiklarna 3 och 4 i direktiv 91/271/EEG. 

Den 11 januari 2006 frågade kommissionen de spanska myndigheterna vilka åtgärder de 
planerade att vidta för att följa EG-domstolens dom (mål C-26-04) av den 15 december 2005, 
i vilken det slogs fast att Spanien inte hade uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 5 i rådets 
direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvatten, eftersom 
landet inte hade upprättat något program för att minska föroreningarna i skaldjursvattnen i 
Vigos flodområde.

Myndigheterna svarade den 11 april 2006 och kommissionen höll ett möte med dem den 
19 maj 2006. Kommissionen håller fortfarande på att gå igenom myndigheternas svar.

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat om den vidare 
utvecklingen.
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10. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 7 maj 2007.

I sina tidigare meddelanden till utskottet för framställningar informerade kommissionen om 
de olika åtgärder som har vidtagits när det gäller reningsverkets funktion, utsläpp och 
föroreningen av flodområdet i Vigo.

Kommissionen förklarade att frågan om den otillräckliga reningen av avloppsvatten från Vigo 
omfattades av det pågående övergripande överträdelseförfarandet mot Spanien för bristfälligt 
genomförande av artiklarna 3 och 4 i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om 
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse1.

När det gäller genomförandet av EG-domstolens dom av den 15 december 2005 (mål C-26/04 
Kommissionen mot Spanien) utfärdade kommissionen en formell underrättelse enligt 
artikel 228 till Spanien den 15 december 2006. Detta skedde sedan det slagits fast att de 
spanska myndigheterna inte hade upprättat något program för att minska föroreningarna i 
skaldjursvattnen i Vigo som uppfyllde de två målen i artikel 5 i rådets direktiv 79/923/EEG av 
den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav på skaldjursvatten2, dvs. att minska föroreningarna 
generellt och även se till att angivna vatten inom en fastställd tidsfrist uppfyller kraven, både 
vad avser de värden som medlemsstaterna har fastställt enligt artikel 3 och anmärkningarna i 
kolumnerna G och I i bilagan till direktivet.

Spanien svarade på den formella underrättelsen enligt artikel 228 den 13 mars 2007. 
Kommissionen håller för närvarande på att gå igenom svaret och kommer att informera 
utskottet för framställningar om resultatet av denna utredning.

11. Kommissionens kompletterande svar om framställningarna 0260/1999 och 
0462/2006, mottaget den 24 april 2009.

Med hänvisning till tidigare meddelanden om framställningarna 0260/1999 och 0462/2006 
informerar kommissionen utskottet för framställningar – beträffande genomförandet av 
EG-domstolens dom i mål C-26/043 om underlåtenhet att upprätta ett program för att minska 
föroreningarna i skaldjursvattnen i flodområdet i Vigo – att Spanien har upprättat ett program 
i enlighet med artikel 5 i direktiv 79/923/EEG4 för att minska föroreningarna. I programmet 
anges alla olika typer av utsläpp och källor till föroreningar i enlighet med direktivet om 
skaldjursvatten. Det fastställs vidare krav på provtagning, särskilda åtgärder beträffande dessa 
vatten och mekanismer för att uppfylla kraven på uppföljning. 

Under dessa omständigheter ansåg kommissionen att myndigheterna har genomfört 
EG-domstolens dom fullt ut och avslutade följaktligen överträdelseförfarandet vid sitt möte 
den 11 december 2007.

                                               
1 EGT L 135, 30.05.1991, s. 40.
2 EGT L 281, 10.11.1979, s. 47 (ersatt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/113/EG av den 
12 december 2006 om kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version).
3 EG-domstolens dom av den 15 december 2005 i mål C-26/04, EUT C 48, s. 4, 25.2.2006.
4 Rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvatten, EGT L 281, 
10.11.1979.
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När det gäller frågan om att det inte finns något reningsverk för avloppsvatten från 
tätbebyggelse i Vigo erinrar kommissionen om att åtgärder håller på att vidtas inom ramen för 
det pågående överträdelseförfarandet mot Spanien om bristfälligt genomförande av 
artiklarna 3 och 4 i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse1. 

Frågan det gäller är underlåtenheten att uppfylla direktivet i större städer (inbegripet Vigo). 
Enligt direktivet ska tätorter med över 15 000 invånare ha tillräckliga system för insamling 
och rening senast i slutet av 2000. Eftersom kommissionen ansåg att 59 städer inte uppfyllde 
kraven skickades en sista varning (ett motiverat yttrande) till de spanska myndigheterna den 
27 november 2008.

Kommissionen kommer att fortsätta att hålla utskottet för framställningar informerat om 
denna utredning.

                                               
1 EGT L 135, 30.5.1991 s. 40.


