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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0922/2010 af Manuel Antonio Cao Prado, spansk statsborger, for 
"Confraria de Pescadores de A Coruña", og 16 medunderskrivere, om forurening i 
Ria del Burgo (provinsen La Coruña)

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at der ikke foreligger nogen plan for rensning af Ria del Burgo 
(provinsen La Coruña i Spanien). Han klager over ligegyldigheden hos de myndigheder, der 
tillader dumping af by- og industriaffald, som i mange tilfælde er yderst farligt for 
menneskers sundhed, i bugten. Han mener, at fællesskabslovgivningen bliver krænket, og at 
de berørte regeringsmyndigheder, herunder miljøministeriet, den galiciske regionale regering 
og de lokale myndigheder, ikke udtrykker nogen form for bekymring over sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

"Kommissionen er af den opfattelse, at gennemførelsen af EU-lovgivning vil bidrage til at 
forbedre miljøkvaliteten i situationer som dem, andrageren beskriver.

Med EU's vandrammedirektiv1 forpligtes medlemsstaterne til at sørge for, at alle vandområder 
(herunder kystvande) opnår en god miljømæssig status (f.eks. ingen forurening) inden 2015. 
Vandrammedirektivet sætter en proces i gang, som skal identificere de primære 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EFT L 327 af 22.12.2000.
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miljøbelastninger, der især påvirker vandområder, skal fastsætte mål for de miljømæssige 
kendetegn, der karakteriserer den gode status, og endelig skal udvikle og gennemføre 
hensigtsmæssige foranstaltninger til håndtering deraf.

En af de vigtigste milepæle i forbindelse med gennemførelsen af vandrammedirektivet er 
vedtagelsen af de såkaldte vandområdeplaner, som skal omfatte målsætninger og 
foranstaltninger til håndtering af forurening af vandområder og sedimenter samt følgerne 
deraf. Kommissionen har lagt sag an mod Spanien for ikke at have vedtaget bl.a. 
områdeplanen for kystvandene i det område, som andragendet vedrører.

At opnå en god status vil kun være muligt, hvis andre vigtige dele af EU-lovgivningen også 
føres ud i livet. Dette er i endnu højere grad tilfældet med direktivet om rensning af 
byspildevand. Som andrageren påpeger, er rensningssystemet til spildevandet fra byområdet 
La Coruña endnu ikke fuldt operationsdygtigt.

Ifølge direktivet om kvalitetskrav til skaldyrvande 2006/113/EF1 (artikel 5) skal 
medlemsstaterne udarbejde særlige programmer til bekæmpelse af forurening senest seks år 
efter, at et område er blevet kategoriseret som skaldyrsproduktionsområde. Området blev 
kategoriseret i 1993 (det spanske lovtidende nr. 312 af 30. december 1993). Dette direktiv 
ophæves 13 år efter datoen for vandrammedirektivets ikrafttræden (i 2013).

Med henvisning til de juridiske punkter ovenfor udtaler Kommissionen følgende:

- For så vidt angår EU-direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand har Kommissionen 
indbragt Kongeriget Spanien for EF-Domstolen (C-343/10), blandt andet vedrørende 
byområdet La Coruña, hvor Ría del Burgo ligger.

- For så vidt angår EU-direktiv 2000/60/EF om vand har Kommissionen lagt sag an (en 
begrundet udtalelse i henhold til artikel 258 i TEUF er blevet udsendt – det sidste skridt, 
inden sagen indbringes for EF-Domstolen) mod Spanien for ikke at have vedtaget blandt 
andet områdeplanen for kystvandene i det område, som andragendet vedrører.

- For så vidt angår direktiv 2006/113/EF om kvalitetskrav til skaldyrvande har de 
kompetente myndigheder efter en undersøgelse fra Kommissionens side og efterfølgende 
henvendelser til de spanske myndigheder fremlagt et særligt program for mindskelse af 
forurening i overensstemmelse med artikel 5 i dette direktiv. 

Konklusion

Kommissionen har iværksat foranstaltninger vedrørende dette andragende. Navnlig har 
Kommissionen indledt søgsmål i henhold til artikel 258 i TEUF for så vidt angår ukorrekt 
gennemførelse af de vigtigste EU-retsakter med relevans for den situation, som andrageren 
beskriver."

                                               
1 EUT L 376 af 27.12.2006.


