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Udvalget for Andragender

2.9.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0015/2007 af Manuel Barrios Hernandez (spansk statsborger) om 
følgerne for de omkringboende ved driften af et rensningsanlæg til byspildevand i 
Maqua (Asturien)

1. Sammendrag

Andrageren klager over lugtgener som følge af aktiviteterne på EDAR-rensningsanlægget til 
byspildevand i Maqua (Asturien). Andrageren anfører, at anlægget er beliggende for tæt på 
boligområdet, og at behandlingsprocessen ikke udføres korrekt. Andrageren hævder, at 
borgerne har bedt de kompetente myndigheder om at undersøge situationen, men endnu ikke 
har fået svar. Andrageren beder derfor Europa-Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. maj 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. september 2007.

Andragendet vedrører rensningsanlægget til byspildevand i Maqua (Asturien), der fungerer 
dårligt, samt den utilfredsstillende opsamling af spildevand.

Direktiv 91/271/EØF1 om rensning af byspildevand er relevant i denne sammenhæng, idet det 
indeholder bestemmelser om opsamling og behandling af byspildevand i Fællesskabet:

 Det fremgår af artikel 3, at alle byområder med over 15.000 personækvivalenter skal 
forsynes med kloaknet til opsamling af byspildevand senest den 31. december 2000.

                                               
1 Direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand (EFT L 135, 30.5.1991, s. 40).
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 Det fremgår af artikel 4, at byspildevand i alle byområder med over 15.000 
personækvivalenter skal underkastes sekundær rensning før udledning senest den 31. 
december 2000.

 Det angives i artikel 5, at byspildevand i alle byområder med over 10.000 
personækvivalenter skal underkastes en mere vidtgående rensning end sekundær rensning, 
før det udledes til følsomme områder.

Andragendet

Andrageren hævder, at rensningsanlægget til byspildevand i Maqua er dårligt konstrueret, 
dårligt forvaltet (udnytter kun 20-30 % af kapaciteten), og at det har en negativ indvirkning på 
de omkringboende indbyggeres tilværelse (lugtgener, insekter). Han klager desuden over, at 
opsamlingen af spildevand fra industri og husholdninger langs Aviles-floden er utilstrækkelig.
Andrageren anmoder Kommissionen om at undersøge situationen.

Kommissionens bemærkninger

Der mangler nærmere oplysninger i andragendet. På grundlag af en ekstern informationskilde1

antager Kommissionen imidlertid, at rensningsanlægget til byspildevand i Maqua betjener 
byområdet Aviles.
I byområdet Aviles er belastningen på over 15.000 personækvivalenter. Der udledes ikke 
spildevand til følsomme områder. Byspildevandet skal underkastes sekundær rensning.
Der er allerede blevet indledt en horisontal overtrædelsesprocedure mod Spanien. Den 
vedrører den manglende opfyldelse af kravene til opsamling og behandling af byspildevand i 
mange spanske byområder med over 15.000 personækvivalenter, hvor der udledes spildevand 
til normale områder (dvs. områder, hvor spildevandet skal underkastes sekundær rensning).
Byområdet Aviles er omfattet af denne sag om overtrædelse af direktivets artikel 3 og 4.

Konklusion

Den sag, som andrageren har rejst, behandles allerede af Kommissionen inden for rammerne 
af ovennævnte overtrædelsesprocedure. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender 
underrettet om procedurens udfald.

4. Kommissionens svar, modtaget den 7. marts 2008.

Andragendet vedrører rensningsanlægget til byspildevand i Maqua (Asturien), der fungerer 
dårligt, samt den utilfredsstillende opsamling af spildevand.

Kommissionen fremsendte sin første meddelelse i juli 2007 med løfte om yderligere at oplyse 
Udvalget for Andragender om udfaldet af en igangværende overtrædelsesprocedure.

En supplerende åbningsskrivelse blev sendt til Kongeriget Spanien den 29. juni 2007 inden 
for rammerne af en horisontal overtrædelsesprocedure om dårlig gennemførelse af direktiv 

                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-saneamiento/comarca-aviles.htm.
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91/271/EØF om rensning af byspildevand1.
I deres svar vedrørende byområdet Aviles sagde de spanske myndigheder, at:

- 100 % af det forurenende spildevand opsamles (166.300 personækvivalenter).
- rensningsanlægget til byspildevand i Maqua har en rensningskapacitet på 225.000 

personækvivalenter og har været udstyret med anlæg til sekundær rensning siden 2004.
Rensningens funktionsduelighed er i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i 
direktiv 91/271/EØF.

Den sag, som andrageren har rejst, behandles på nuværende tidspunkt inden for rammerne af 
en horisontal overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har indledt mod Kongeriget 
Spanien. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om procedurens 
udvikling.

5. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Kommissionen henviste i sin tidligere meddelelse til den verserende horisontale 
overtrædelsesprocedure mod Spanien, som omfattede mangelfuld gennemførelse af direktivet 
om rensning af byspildevand i byområdet Aviles.
Kommissionen besluttede i maj 2010 inden for rammerne af ovennævnte 
overtrædelsesprocedure at henvise Spanien til Domstolen i forbindelse med den mangelfulde 
gennemførelse af direktivet om rensning af byspildevand2. Ifølge Kommissionens oplysninger 
drives spildevandsbehandlingsanlægget i byområdet Aviles imidlertid fortsat i 
overensstemmelse med miljømålsætningerne i direktivet (resultater af rapportering fra alle 
medlemsstater 2009-2010). Som følge heraf omfatter overtrædelsesproceduren ikke længere 
det pågældende byområde.

Direktivet om rensning af byspildevand indeholder ingen specifikke bestemmelser om lugt 
eller stank. Bestemmelserne i affaldsrammedirektivet finder imidlertid anvendelse på 
spildevand, hvis det ikke er dækket af EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning. I 
direktivet er det i artikel 4, stk. 1, fastsat, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at undgå lugtgener i forbindelse med håndtering af affald, herunder 
spildevand.

Kommissionen har på grundlag af bestemmelserne i vandrammedirektivet anmodet de 
spanske myndigheder om oplysninger om, hvorvidt der efter afslutningen af arbejdet på 
spildevandsanlægget i Aviles fortsat er problemer med lugt eller stank fra driften af anlægget, 
og hvilke afhjælpningsforanstaltninger der er truffet for at opfylde betingelserne i 
affaldsrammedirektivet."

6. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

Oplysningerne fra de spanske myndigheder fremsendt som svar på Kommissionens 

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991.
2 Kommissionens pressemeddelelse:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en.
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anmodning kan opsummeres som følger:
Myndighederne har i den seneste tid modtaget en række klager over lugtgener fra borgere, der 
er bosat nær rensningsanlægget. De har taget de nødvendige skridt til at lette problemet med 
hensyn til infrastrukturer og anlæggets drift (forarbejdning og afvanding af slam); 
desodoriseringsforanstaltninger i slambehandlingsanlægget; slamudskillelse i lukkede 
containere; tilsætning af oxidanter med henblik på at reducere udviklingen af lugte, som 
allerede findes i opsamlingssystemerne). Disse foranstaltninger har medført en væsentlig 
reducering af lugte i anlægget og så godt som fjernet lugtgenerne uden for anlægget.

Ikke desto mindre agter myndighederne at iværksætte yderligere foranstaltninger, herunder 
desodorisering, for at forhindre, at der udvikler sig lugte i hovedspildevandspumpestationen. 
Disse foranstaltninger er udbudt i licitation og vil herefter blive gennemført.   
Så vidt det er myndighederne bekendt foreligger der ikke flere klager over lugtgener fra 
driften af anlægget.
Det fremgår af de oplysninger, som de spanske myndigheder har fremsendt, at klagerne fra 
borgerne har ført til myndighedernes iværksættelse af foranstaltninger som krævet i henhold 
til artikel 4, stk. 1, i spildevandsdirektivet1.  

Kommissionen agter derfor ikke at foretage sig yderligere i sagen.

                                               
1 Direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9)


