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Udvalget for Andragender

10.11.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0437/2001 af José Antonio Muñoz Grau, spansk statsborger, for 
"Asociación Comisión Pro-Río", om forurening af Segurafloden i regionen 
Murcia

Andragende 1026/2002 af Pedro Marset Campos, spansk statsborger, om den 
vedvarende og skånselsløse forurening af Segurafloden og således også af 
nettet af vandingskanaler, som er forbundet med den

1. Sammendrag

0437/2001 - Andrageren anmoder Udvalget for Andragender om at sende en delegation ud for 
at undersøge risiciene for folkesundheden hos beboerne i Orihuelaområdet langs 
Seguraflodens lavtliggende kanalafsnit. Han fastholder, at floden, der rent faktisk anvendes 
som en åben kloak, er en af de mest forurenede i Europa, og at den europæiske 
miljølovgivning overtrædes.

1026/2002 - Andrageren, et medlem af Europa-Parlamentet, udtrykker bekymring over de
alvorlige problemer, der opstår som følge af forureningen af Segurafloden og nettet af 
vandveje, som er forbundet med den, med hensyn til folkesundheden, livskvalitet, miljøet osv. 
Undersøgelser foretaget på Lorcarensningsanlægget har vist spor af cadmium og chrom, som 
er farlige for menneskers sundhed. I øvrigt anvendes det forurenede vand til overrisling af 
landbrugsarealer, der anvendes til jordafgrøder bestemt til menneskeføde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2001 og den 
5. maj 2003). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 
4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2002.
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"Andrageren udtrykker bekymring over nedbrydelsen og forureningen af Segurafloden i 
områderne Murcia og Alicante i Spanien og fastholder, at EU's miljølovgivning overtrædes.

Først og fremmest skal det påpeges, at Segurafloden ikke flyder jævnt, hvilket reducerer 
udvekslingen af overflade- og grundvand og resulterer i progressiv saltning af jorden.

Jordforholdene bestemmes også af de lokale landbrugsaktiviteter, hvilket resulterer i en høj 
nitratkoncentration. I denne forbindelse bør der rettes opmærksomhed mod Rådets direktiv 
91/676/EØF1 af 21. maj 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, 
der stammer fra landbruget.

I forbindelse med direktiv 91/676/EØF indledte Kommissionen to overtrædelsesprocedurer 
mod Spanien i henhold til EF-traktatens artikel 266 og indgav en klage til De Europæiske 
Fællesskabers Domstol.

For det første skal det påpeges, at Domstolen ved dom af 1. oktober 1998 i sag C-97/71 fandt 
Spanien skyldig i ikke at have opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 3 og 4 i direktiv 
91/676/EØF, idet landet ikke havde udpeget områder, som ansås for sårbare, og ikke havde 
fastlagt regler for godt landmandskab. Efter denne dom indgav Spanien oplysninger om 
udpegelsen af sårbare områder i hele landets territorium samt regler for godt landmandskab.

For det andet skal det bemærkes, at Domstolen ved dom af 13. april 2000 i sag C-274/98 fandt 
Spanien skyldig i ikke at have indledt handlingsprogrammer i henhold til artikel 5 i Rådets 
direktiv 91/676/EØF. Kommissionen kontrollerer i øjeblikket, om de spanske myndigheder 
efterlever denne dom.

Det skal desuden bemærkes, at den selvstyrende region Murcia har vedtaget regler for godt 
landmandskab, som blev godkendt ved kendelse af 31. marts 1998 og offentliggjort i 
regionens officielle tidende af 15. april 1998.

Nitratforureningen af grundvandsmagasinerne, navnlig i den pliocæne og kvartære periode, 
som bekræftes af myndighederne, der erkender den store indvirkning fra vanding af afgrøder, 
har tilskyndet dem til at udpege det område, der er mest udsat for risiko, som et sårbart 
område inden udgangen af 2001. Et handlingsprogram er tilsyneladende under udarbejdelse.

Kommissionen håber, at ovennævnte foranstaltninger vil bidrage til at løse problemet, ikke 
blot i det område, der henvises til i andragendet, men også i hele Spanien. Kommissionen vil i 
øvrigt bestræbe sig på at sikre, at de spanske myndigheder udpeger alle sårbare områder i alle 
provinser, hvor ferskvand eller saltvand risikerer nitrogenforurening fra landbrugsaktiviteter, 
og hurtigt indfører handlingsprogrammer.

Kommissionen er desuden opmærksom på problemerne i Spanien vedrørende gennemførelsen 
af Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget af udledning af 
visse farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø2. Efter overtrædelsesprocedurerne, som 
Kommissionen har indledt mod Spanien i henhold til EF-traktatens artikel 226, fandt De 

                                               
1 EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.
2 EFT L 129 af 18.5.1976.
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Europæiske Fællesskabers Domstol Spanien1 skyldig i ikke at have vedtaget programmer til 
bekæmpelse af vandforurening forårsaget af de stoffer, der optræder på liste II i bilag til 
Rådets direktiv 76/464/EØF, jf. direktivets artikel 7. Andre medlemsstater er også blevet dømt 
af Domstolen på dette grundlag.

De spanske myndigheder vedtog en række foranstaltninger til løsning af problemet, herunder 
vandløbsoplandsplaner for de indre vandveje. Desuden blev lov 29/1985 om vandressourcer 
væsentligt ændret ved lov 46/1999. De spanske myndigheder gav desuden meddelelse om 
vedtagelsen af kongeligt dekret 995/2000 af 2. juni om kvalitetsmål for visse farlige stoffer 
("por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes").

Bestemmelserne og foranstaltningerne, som Spanien vedtog, udgør et positivt skridt mod 
opfyldelse af forpligtelserne i henhold til direktiv 76/464/EØF, navnlig artikel 7. 
Kommissionen mener imidlertid, at dommen, der blev afsagt af Domstolen, endnu ikke er 
blevet efterlevet fuldt ud. Derfor er der sendt en åbningsskrivelse til Spanien i henhold til 
artikel 228 i TEF.

Der er modtaget svar fra de spanske myndigheder, og dette undersøges nu af Kommissionen. 
De spanske myndigheder har fremsendt et eksemplar af en rapport fra miljøministeriet 
vedrørende programmer til bekæmpelse af forurening forårsaget af de stoffer, der optræder på 
liste II i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 76/464/EØF og oplysninger om de 
forskellige selvstyrende regioner.

Situationen for Segurafloden vil desuden blive forbedret med gennemførelsen af ovennævnte 
foranstaltninger. I denne forbindelse oplyste de spanske myndigheder Kommissionen om 
miljøgenopretningsplanen for Seguras vandløbsopland. Denne plan, som er udarbejdet af 
miljøministeriet og de selvstyrende regioner Murcia og Valencia, og som gennemføres i 
øjeblikket, omfatter opførelse af et rensningsanlæg, aftaler mellem myndighederne og de 
berørte industrier, overvågning fra myndighedernes side og store investeringer.

Det skal desuden nævnes, at rensning af Segurafloden er en af prioriteterne i opgave 3 "miljø" 
i det integrerede operationelle program for Murcia, som er en del af fællesskabsstøtterammen 
for mål 1-regioner i Spanien for perioden 2000-2006. Støtte fra Fællesskabets strukturfonde til 
de relevante foranstaltninger beløber sig til 428,5 mio. euro. Endelig er projekter, der 
involverer rensning af vand i flodens vandløbsopland, også berettiget til støtte i form af 
samfinansiering gennem Samhørighedsfonden."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. september 2002.

"I sin tidligere meddelelse gav Kommissionen oplysninger om de mest betydningsfulde 
foranstaltninger, der var truffet mod Spanien for at sikre, at de af Fællesskabets direktiver om 
vand, som var relevante for den pågældende sag, blev overholdt.

Disse generelle procedurer vedrører hele Spanien, men foranstaltningerne vedtaget af de 
spanske myndigheder til gennemførelse af Rådets direktiv 91/676/EØF2 af 21. maj 1991 om 
beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, Rådets 
                                               
1 Dom af 25.11.1998, sag C-214/96.
2 EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.



PE313.911/REV VI 4/13 CM\838949DA.doc

DA

direktiv 76/464/EØF1 af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse 
farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø, og Rådets direktiv 91/271/EØF2 om rensning af 
byspildevand vil bidrage til at løse problemet med forurening af Segurafloden, som er 
genstand for dette andragende.

I denne forbindelse fremsendte de spanske myndigheder miljøgenopretningsplanen for 
Seguras vandløbsopland til Kommissionen. Denne plan, som er udarbejdet af miljøministeriet 
og de selvstyrende regioner Murcia og Valencia, omfatter opførsel af et rensningsanlæg, 
aftaler mellem myndighederne og de berørte industrier, overvågning fra myndighedernes side, 
sanktionsbestemmelser og store investeringer.

Ovennævnte plan gennemføres i øjeblikket i de forskellige nævnte områder. Seks nye 
rensningsanlæg blev sat i drift i begyndelsen af 2002 med henblik på at forbedre rensningen af
Seguras flodbækken, navnlig de midterste og endelige dele af floden ("Vega Media y Baja").

Med hensyn til planerne om at rense Segurafloden påpeger Kommissionen, at såvel valget af 
projekter som deres gennemførelse henhører under medlemsstaternes ansvarsområde i 
henhold til subsidiaritetsprincippet og Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 
om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene.

Kommissionen skrev derfor til de spanske myndigheder den 10. juli 2002 med anmodning om 
en liste over de projekter, der blev samfinansieret af strukturfondene, og om detaljerede 
oplysninger om projekter under Samhørighedsfonden, som måtte være relevante i denne 
sammenhæng."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. februar 2003.

"I sine tidligere meddelelser gav Kommissionen oplysninger om de mest betydningsfulde 
foranstaltninger, der var truffet mod Spanien i henhold til EF-traktatens artikel 226 for at 
sikre, at de af Fællesskabets direktiver om vand, som var relevante for den pågældende sag, 
blev overholdt. Disse overordnede foranstaltninger vil bidrage til at løse problemet med 
forurening af Segurafloden, som er genstand for dette andragende.

I denne forbindelse er det desuden blevet fastslået, at de spanske myndigheder fremsendte 
miljøgenopretningsplanen for Seguras vandløbsopland til Kommissionen. Denne plan, som er 
udarbejdet af miljøministeriet og de selvstyrende regioner Murcia og Valencia, omfatter 
opførsel af et rensningsanlæg, aftaler mellem myndighederne og de berørte industrier, 
overvågning fra myndighedernes side, sanktionsbestemmelser og store investeringer. 
Ovennævnte plan gennemføres i øjeblikket i de forskellige nævnte områder.

Kommissionen undersøger i øvrigt i øjeblikket en nylig klage (registreret som 2002/4808) om 
forurening af Guadalentínfloden, der løber ud i Segura, i den selvstyrende region Murcia.

Der er planer om betydelige investeringer i området. Når disse foranstaltninger er gennemført, 
vil de fremme rensningsarbejdet i Seguras vandløbsopland.

                                               
1 EFT L 129 af 18.5.1976.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
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Oplysninger om disse investeringer, som er genstand for Fællesskabets samfinansiering 
gennem Samhørighedsfonden eller Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), er 
vedhæftet."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 6. juli 2004.

"Miljøgenopretningsplanen for Seguras vandløbsopland gennemføres fortsat.

Som et led i undersøgelsen af klage 2002/4808 om forurening af Guadelentínfloden, der løber 
ud i Segurafloden, kontaktede Kommissionen de spanske myndigheder for at bede dem om 
oplysninger vedrørende gennemførelsen af direktiv 91/271/EØF og 76/464/EØF i den 
pågældende sag. De spanske myndigheder sendte et omfattende og yderst teknisk svar, der 
redegjorde for de opnåede fremskridt. Kommissionen behandler i øjeblikket dette svar.

Der er planer om betydelige investeringer i området med samfinansiering fra Fællesskabet. 
Når disse foranstaltninger er gennemført, vil de uden tvivl lette dekontamineringen af Seguras 
vandløbsopland.

Dekontamineringen af Seguras vandløbsopland er en af prioriteterne i område 3 - "miljø" - i 
det integrerede operationelle program for Murcia, som er en del af fællesskabsstøtterammen 
for mål 1-regioner i Spanien for programperioden 2000-2006. 

Projekter vedrørende rensning af vand i den pågældende flods vandløbsopland er også 
berettiget til støtte i form af samfinansiering gennem Samhørighedsfonden. 

I perioden 1999-2003 blev der investeret over 178 mio. euro, herunder ca. 146 mio. euro i 
fællesskabsstøtte, i rensning af Segurafloden.

Med henblik på at opdatere de indleverede oplysninger (i november 2003) vedhæftes et skema 
over de gennemførte projekter.

Bilag

Infrastruktur under opførelse til den omfattende Segura-rensningsplan

I. Samhørighedsfonden

Projekttitel Samlede omkostninger Fællesskabsstøtte

A) Perioden 1999-2001 128.423.858 € 104.049.788 €

1. Rensning af Seguras Vega Alta 9.663.755 € 7.636.755 €

2. Murcia-Este-spildevandsrensningsanlæg 28.099.029 € 23.884.175 €

3. Forbedringer af infrastrukturen til hydraulikrensning
i Murciaområdet - fase II 18.462.760 € 14.770.208 €

4. Rensningsarbejde i 
Seguras vandløbsopland 35.812.000 € 28.649.600 €

5. Rensningsarbejde i 
Seguras vandløbsopland - 2001 36.386.314 € 29.109.050 €

B) Undersøges 
af Kommissionen 12.000.0000 € 9.600.000 €
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6. Rensning af Segura i regionen Murcia 12.000.0000 € 9.600.000 €

I alt, Samhørighedsfonden (1999-2002) 140.423.858 € 113.649.788 €

II. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling - EFRU

Projekttitel Samlede omkostninger Fællesskabsstøtte

I alt, EFRU (2002-2001) 8.502.670 € 6.377.003 €

7. Spildevandsbehandlingsanlæg i Pliego 1.240.763 € 930.572 €

8. Spildevandsbehandlingsanlæg i Cieza 4.842.327 € 3.631.745 €

9. Spildevandsbehandlingsanlæg i Santomera 1.067.879 € 800.909 €

10. Ekstra arbejde med spildevandsbehandlingsanlægget
i Alcantarilla 590.865 € 443.149 €

11. Ekstra arbejde med spildevandsbehandlingsanlægget
i Blanca 313.529 € 235.147 €

12. Ekstra arbejde med spildevandsbehandlingsanlægget
i Cehegin 189.486 € 142.115 €

13. Ekstra arbejde med 
kloakken i San Felix (Murcia) 257.821 € 193.366 €

I alt - den omfattende Segura-rensningsplan  
for perioden 1999-2002 (Samhørighedsfonden)
og perioden 2000-2001 (EFRU) 148.926.528 € 120.026.791 €
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Infrastruktur under opførelse til den omfattende Segura-rensningsplan

Projekttitel Samlede 
omkostninger Fællesskabsstøtte

I. Samhørighedsfonden (1999-2003)

Rensning af Seguras Vega Alta 9.663.755 € 7.636.755 €

Murcia-Este-spildevandsrensningsanlæg 28.099.029 € 23.884.175 €

Forbedringer af infrastrukturen til hydraulikrensning i Murciaområdet - fase II og III 22.026.612 € 17.621.289 €

Rensningsarbejde i Seguras vandløbsopland 35.812.000 € 28.649.600 €

Rensningsarbejde i Seguras vandløbsopland - 2001 36.386.314 € 29.109.050 €

Rensning af Segura i Murcia-regionen 12.000.000 € 9.600.000 €

I alt - Samhørighedsfonden (1999-2003) 143.987.710 € 116.500.869 €

II. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling - EFRU - (operationelt program for Murcia - mål 1-periode 2000-2006)

I alt EFRU - 2000-2002 23.813.692 € 20.982.308 €

N.B. Beløb gennemført til og med 31.12.2002 for foranstaltning 3.3 - Rensning af spildevand vedrørende en række mindre projekter 
og ekstra rensningsarbejde og/eller spildevandsbehandlingsanlæg.

III. Arbejdet med spildevandsbehandlingsanlægget i Lorca, som blev fuldført i 2001, bør tilføjes projekterne i planen 10.349.735 € 8.279.788 €

N.B. Ifølge oplysningerne fra de spanske myndigheder udledes det behandlede spildevand i Guadalentínfloden. Dette vand 
kontrolleres af generaldirektoratet for sundhed i Murcia-regionen. 

I ALT for perioden 1999-2003 (Samhørighedsfonden) og 2000-2002 (EFRU) 178.151.137 € 145.762.965 €
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7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. marts 2006.

"I sine tidligere svar gav Kommissionen oplysninger om de vigtigste foranstaltninger, der var 
truffet mod Kongeriget Spanien i henhold til EF-traktatens artikel 226 for at sikre, at de af 
Fællesskabets direktiver om vand, som var relevante for den pågældende sag, blev overholdt.

Som tidligere nævnt har Kommissionen indledt overtrædelsesprocedurer mod Spanien for 
stadig ikke at have opfyldt sine forpligtelser til at opføre passende 
spildevandsbehandlingsanlæg i et stort antal spanske byområder med mere end 15.000 
personækvivalenter, som allerede formodes at være forsynet med indsamlingssystemer og 
systemer til sekundær (f.eks. biologisk) rensning. Navnlig artikel 3 og 4 i Rådets direktiv 
91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand er ikke blevet gennemført korrekt.

Disse procedurer, som blev indledt i 2004, dækker en række byområder i floden Seguras 
vandløbsopland, som hører til provinserne Murcia og Alicante. Procedurerne verserer i 
øjeblikket; Kommissionen undersøger oplysningerne fra de spanske myndigheder og har 
påtaget sig at kontrollere overholdelsen af direktiverne i alle byområder med mere end 15.000 
personækvivalenter i forhold til Seguraflodens vandløbsopland.

Med hensyn til lige netop dette vandløbsopland har de spanske myndigheder fremsendt 
Kommissionen miljøgenopretningsplanen for Seguras vandløbsopland, der skal gennemføres i 
de selvstyrende regioner Murcia og Valencia. Planen gennemføres i øjeblikket i de forskellige 
omfattede områder. I øvrigt vil der blive foretaget betydelige investeringer i området med 
samfinansiering fra Fællesskabet. Yderligere oplysninger om denne finansiering er vedhæftet. 
Den gradvise gennemførelse af disse foranstaltninger vil uden tvivl forbedre rensningen af 
Seguras vandløbsopland.

Afslutningsvis kan det nævnes, at de spanske myndigheder træffer positive foranstaltninger, 
der vil bidrage til at løse forureningsproblemet i Segurafloden, som er genstand for disse 
andragender. Under alle omstændigheder kontrollerer Kommissionen i sin rolle som 
traktaternes vogter fortsat de nationale myndigheders gennemførelse af 
fællesskabslovgivningen på miljøområdet.

Bilag I 
Finansieringsoplysninger

Den 9. februar 2006 gav de spanske myndigheder Kommissionen opdaterede oplysninger om 
projekterne, der blev finansieret inden for rammerne af EFRU og Samhørighedsfonden til 
afvanding af Seguras flodbækken, inden for rammerne af "den integrerede afvandingsplan for 
Segurafloden" (Plan de Saneamiento Integral del Río Segura).
Tre regioner er direkte involveret i planen. Nedenfor ses en sammenfattende tabel over 
projekter, som er indledt i perioden 01.01.2000-slutningen af 2005:

Region Antal projekter I alt (støtteberettigede 
omkostninger)

Castilla-La Mancha Ingen projekter finansieret 0 €
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inden for rammerne af det 
operationelle program 
2000-2006.

Comunidad Valenciana To projekter inden for 
rammerne af 
Samhørighedsfonden.

15.978.000 €

Murcia 35 projekter inden for 
rammerne af det 
operationelle program 
2000-2006

46.866.291,88 €

Vedlagte bilag indeholder oplysninger om typen af arbejde, de involverede kommuner og de 
individuelle beløb pr. projekt.
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Bilag II 
Oplysninger pr. region og projekt
Region Projekt Støtteberettigede 

omkostninger (pr. 
projekt)

Castilla-La Mancha Ingen projekter finansieret 
inden for rammerne af det 
operationelle program
2000-2006.

Comunidad Valenciana Projekt under 
Samhørighedsfonden
"Afvanding af 
Seguraflodens venstre bred: 
 Første fase (Albatera -

San Isidro, Catral-
Dolores, San-Fulgencio-
Daya nueva-Daya vieja).

 Anden fase (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y G r a n j a  de 
Rocamora).

Første fase -
støtteberettigede 
omkostninger:
9.140.000 €

Anden fase -
støtteberettigede 
omkostninger:
6.838.000 €

Murcia Region Udvidelse af 
rensningsanlægget i Cieza.
San Felix afvandingsrør, 
ekstra arbejde
Rensningsanlæg i Blanca, 
ekstra arbejde
Spildevandsbehandlingsanl
æg - Pliego.
Spildevandsbehandlingsanl
æg, ekstra arbejde: 
Alcantarilla.
Spildevandsbehandlingsanl
æg, ekstra arbejde: Cehegin
Spildevandsbehandlingsanl
æg, udsending: Fortuna.
Spildevandsbehandlingsanl
æg, udsending: Santomera.
Spildevandsbehandlingsanl
æg: Fortuna
Vandløbsopland: 
Villanueva og Ullea.
Spildevandsbehandlingsanl
æg, ekstra arbejde: 
Abanilla.

Støtteberet. omkostn.:
6.450.539 €
Støtteberet. omkostn.:
420.577,74 €
Støtteberet. omkostn.:
334.199,84 €
Støtteberet. omkostn.:
1.509.697,81 €
Støtteberet. omkostn.:
683.242,58 €
Støtteberet. omkostn.:
184.017,90 €

Støtteberet. omkostn.:
464.731,62 €
Støtteberet. omkostn.:
1.262.438,79 €
Støtteberet. omkostn.:
2.330.564,98 €
Støtteberet. omkostn.:
1.680.164,50 €
Støtteberet. omkostn.:
227.144,89 €
Støtteberet. omkostn.:
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Vandløbsopland: Ojos og 
Ricote.
Afvandingsrør Alhama.

Centralt afvandingsrør: 
ekstra arbejde: Murcia
Generelt afvandingsrør: 
Caravaca.

Afvandingsrør Pedanías 
Caravaca
Afvandingsrør: La 
Encarnación de Caravaca

Spildevandsbehandlingsanl
æg, ekstra arbejde: Abarán.
Spildevandsbehandlingsanl
æg, Librilla.
Spildevandsbehandlingsanl
æg, Moratalla.
Afvandingsrør Abanilla-
centre.

Spildevandsbehandlingsanl
æg: pumpning og 
renovering. 
La Ermita.

Generelt afvandingsrør: 
Librilla.

Udsending: El Paretón de 
Totana.
Spildevandsbehandlingsanl
æg: ekstra arbejde. Alhama.
Spildevandsbehandlingsanl
æg: udvidelse. Santomera.
Spildevandsbehandlingsanl
æg: ekstra arbejde. 
Molina de Segura.
Generelt afvandingsrør: 
Moratalla.
Spildevandsbehandlingsanl
æg: Fortuna.
Spildevandsbehandlingsanl
æg: Ceuti.

41.624,69 €
Støtteberet. omkostn.:
1.341.782,43 €
Støtteberet. omkostn.:
488.656,50 €
Støtteberet. omkostn.:
2.282.445,24 €
Støtteberet. omkostn.:
4.360.198,08 €

Støtteberet. omkostn.:
426.332,13 €

Støtteberet. omkostn.:
469.372,19 €
Støtteberet. omkostn.:
3.334.398,73 €
Støtteberet. omkostn.:
3.243.062,41 €

Støtteberet. omkostn.:
130.347,77 €
Støtteberet. omkostn.:
893.187,64 €
Støtteberet. omkostn.:
280.403,29 €
Støtteberet. omkostn.:
205.546,81 €
Støtteberet. omkostn.:
623.078,48 €

Støtteberet. omkostn.:
2.856.677,30 €
Støtteberet. omkostn.:
2.489.719,18 €
Støtteberet. omkostn.:
728.517,29€

Støtteberet. omkostn.:
1.258.417,26€

Støtteberet. omkostn.:
2.005.618,80€
Støtteberet. omkostn.:
1.204.820,69€
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Spildevandsbehandlingsanl
æg: Mula.
Vidtgående 
spildevandsbehandling: 
Clasparra.
Generelt afvandingsrør: 
Mahoya de Abanilla.

Generelt afvandingsrør: 
ekstra arbejde. Beniel.

Generelt afvandingsrør: 
ekstra arbejde. Caravaca.

Støtteberet. omkostn.:
1.302.468,70€
Støtteberet. omkostn.:
207.018,35€

Støtteberet. omkostn.:
151.667,73€

Støtteberet. omkostn.:
993.610,01€

"

8. Kommissionens supplerende svar angående andragende 0437/2001, modtaget den 20. 
marts 2009

"Med hensyn til Segurafloden i regionen Murcia er der mange forureningskilder, navnlig fra 
landbrugs- og bymiljøet. Trods de fremskridt, der er gjort, herunder gennemførelse af 
miljøgenopretningsplanen for Seguraflodens vandløbsopland, er den aktuelle situation stadig 
utilfredsstillende. Der træffes derfor fortsat retlige foranstaltninger i henhold til EF-traktatens 
artikel 226. 

Disse foranstaltninger træffes af to grunde. 

For det første undersøges den af landbruget forårsagne forurening i henhold til Rådets direktiv 
91/676/EØF1 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra 
landbruget.

Kommissionen fortsætter sine bestræbelser på at rette op på situationen, og drøftelser med de 
spanske myndigheder finder sted i forbindelse med overtrædelsesprocedure 2002/2009. 
Hensigten er om nødvendigt at skride til handling hurtigst muligt, når disse møder og 
drøftelser samt vurderingen af situationen med hensyn til overvågning og udpegelse af sårbare 
områder er afsluttet. Disse forventes afsluttet i første kvartal af 2009.

For det andet følges der i lyset af Rådets direktiv 91/271/EØF2 om rensning af byspildevand 
op på situationen med hensyn til forurening, der stammer fra bymiljøet. På baggrund af de 
seneste oplysninger til de spanske myndigheder vedrørende overtrædelsesprocedure 
2002/2013 og 2004/2031 mener Kommissionen, at selv om flere byområder i Seguraflodens 
vandløbsopland (regionerne Murcia og Alicante) stadig ikke har passende 
byspildevandsbehandling, hører ingen af dem til regionen Murcia. 

Fuldstændig overholdelse af de to ovennævnte direktiver er af afgørende betydning for at løse 

                                               
1 EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1-8.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
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det langvarige forureningsproblem i Segurafloden, og Kommissionen vil fortsætte sine 
bestræbelser, indtil der opnås fuldstændig overholdelse.

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

9. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Med hensyn til Segurafloden i regionen Murcia er der mange forureningskilder, navnlig fra 
landbrugs- og bymiljøet. Den nuværende situation er forbedret, og de retslige skridt der 
tidligere er blevet taget af Kommissionen vedrørende flere overtrædelsesprocedurer i henhold 
til artikel 258 i TFEU er blevet afbrudt.

For det første er forureningen fra landbruget gjort til genstand for en undersøgelse i henhold 
til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, 
der stammer fra landbruget. De udestående spørgsmål om gennemførelsen af dette direktiv, 
overvågning og udpegelse af sårbare områder er nu løst.  Derfor er Murcia-regionen nu ude af 
overtrædelsesproceduren.

For det andet er der i lyset af Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand blevet 
fulgt op på situationen med hensyn til forurening, der stammer fra bymiljøet. Kommissionens 
undersøgelse viser, at rensningen af byspildevandet i Seguras flodbækken ved byområderne 
nu er i overensstemmelse med de relevante krav i henhold til Rådets direktiv 91/27/EØF.   
Nogle udestående spørgsmål om rensning af byspildevandet i nogle af Murcia-regionens 
kystnære områder, som ikke er forbundet med forureningen af Segurafloden, behandles fortsat 
i henhold til den igangværende overtrædelsesprocedure 

På baggrund af ovenstående mener Kommissionen, at de alvorlige forureningsproblemer der 
tidligere påvirkede Seguraflodens vandløbsopland, er blevet behandlet på fyldestgørende vis i 
overensstemmelse med EU's miljølovgivning. 


