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Udvalget for Andragender

30.9.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1380/2007 af Javier Gomez Gonzalez, spansk statsborger, om 
påstået overtrædelse af EU's lovgivning om adgang til oplysninger og 
rensning af byspildevand i forbindelse med aktiviteterne i selskabet 
"Emasagra" (Granada, Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de lokale myndigheder i Granada og virksomheden "Emasagra" har 
undladt at give et behørigt svar på hans anmodning om oplysninger vedrørende udledning og 
rensning af spildevand, hvilket er i strid med EF's direktiv 90/313. Ifølge andrageren 
overtræder førnævnte virksomhed bestemmelserne i direktiv 91/271/EØF om rensning af 
byspildevand. Andrageren fastholder, at han har anmodet om oplysninger om flere stoffer, 
men hans anmodning er kun delvis blevet efterkommet, efter at den lokale ombudsmand i 
Andalusien greb ind. Andrageren henviser endvidere til Europa-Kommissionens rapport af 
21. maj 1991 om gennemførelsen af direktiv 91/271/EF, hvori det anføres, at Spanien ikke 
stillede alle de tilgængelige oplysninger til rådighed for Europa-Kommissionen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

Det fremgår af andragendet, at andrageren siden november 2003 har anmodet borgmesteren i 
Granada om oplysninger vedrørende parametre i forbindelse med udledning af byspildevand 
og slam fra rensningsanlæg.
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Efter at den lokale ombudsmand i Andalusien greb ind, har han hele tiden fået de ønskede 
oplysninger. Det fremgår også, at Emasagra Co. i dets brev af 18. juli 2006 bekræfter, at 
selskabet er villig til at møde andrageren personligt for at afklare hans tvivl og drøfte hans 
forslag. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at selskabet i dets tidligere brev af 21. februar 
2005 gav borgmesteren i Granada detaljerede forklaringer på alle de spørgsmål, andrageren 
havde rejst vedrørende dets aktiviteter.

Direktiv 2003/4/EF1 om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, som fandt anvendelse på 
en vis del af andragerens anmodning, drejer sig om offentlig adgang til miljøoplysninger. 
Ifølge direktivet skal medlemsstaterne sørge for, at offentlige myndigheder stiller 
miljøoplysninger, som de er i besiddelse af, eller som opbevares for dem, til rådighed for 
enhver informationssøgende, uden at denne skal gøre rede for en interesse heri. I direktivet 
fastsættes specifikke frister: Hurtigst muligt og senest en måned efter de offentlige 
myndigheders modtagelse eller senest to måneder efter modtagelsen af anmodningen, særlig
hvis de ønskede oplysninger har et stort omfang eller er komplekse. Informationssøgende, 
som mener, at deres anmodning om adgang til oplysninger ikke er blevet besvaret, er blevet 
uretmæssigt afslået, enten helt eller delvis, eller er blevet utilstrækkeligt besvaret, har adgang 
til klage, jf. artikel 6, stk. 1 og 2.

Da andrageren har fået de ønskede oplysninger, mener Kommissionen ikke, at de 
omstændigheder, der nævnes i andragendet, udgør en vedvarende overtrædelse af EF-
lovgivningen og særlig af direktiv 2003/4/EF. 

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26.oktober 2009.

Det oprindelige andragende indeholdt en klage over manglende adgang til miljøoplysninger, 
jf. direktiv 2003/4/EF2 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets 
direktiv 90/313/EØF. Kommissionen konkluderede i sit svar, at de ønskede oplysninger var 
blevet givet, om end med en betydelig forsinkelse. I supplerende henvendelser til Udvalget for 
Andragender hævder andrageren, at der foreligger yderligere tilfælde af overtrædelse af 
miljølovgivningen.

De supplerende oplysninger og dokumenter fra andrageren kan opsummeres som følger:

1. Andrageren hævder, at direktivet om rensning af byspildevand, 91/271/EØF3, er overtrådt, 
fordi et af Granadas spildevandsrensningsanlæg ikke lever op til de værdier, der er fastsat 
i direktivet, og visse vandområder bør kvalificeres som følsomme områder.

Kommissionen deler andragerens opfattelse og var allerede vidende om disse forhold 
inden modtagelsen af andragendet. Der var blevet iværksat overtrædelsesprocedurer mod 
Spanien for manglende overholdelse af direktivets artikel 4 og 5. Under disse 
overtrædelsesprocedurer har Kommissionen fremsat to begrundede udtalelser (sidste 
advarsler) til Spanien i medfør af traktatens artikel 226. Kommissionens pressemeddelelse 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang 
til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF.
2 EUT L 41 af 14.2.2003.
3 EUT L 135 af 30.05.1991.
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af 27. november 2008 er vedhæftet. Overtrædelsesprocedurerne omfatter 
rensningsanlægget i Granada Churriana.

2. Andrageren hævder, at kravene i direktivet om rensning af byspildevand er rettet til 
Granada kommune og ikke til virksomheden Emasagra SA (punkt 3, s. 6).

Direktivet er henvendt til medlemsstaterne og indeholder ingen bestemmelser om 
organisation eller ejendomsret. Sådanne bestemmelser er medlemsstaternes ret og ansvar.
I denne forbindelse hedder det i EF-traktatens artikel 295: "De ejendomsretlige ordninger i 
medlemsstaterne berøres ikke af denne traktat."

Der er derfor ikke noget retligt grundlag for Kommissionen til at gribe ind.

3. Andrageren omtaler den udvidelse af spildevandsrensningsanlæg og tilknyttede projekter i 
Granada, som virksomheden og myndighederne planlægger, og gør opmærksom på, at der 
findes alternative rensningssystemer, som har vist sig effektive i USA.
Direktivet om rensning af byspildevand opstiller en række miljømålsætninger med hensyn 
til kvaliteten af spildevandsrensning, men foreskriver eller forbyder ingen bestemt 
teknologi. Direktivet er således også åbent for teknologisk innovation. Det er 
medlemsstaternes ret og ansvar at vælge den egnede tilgængelige teknologi, og hvis der 
anvendes EU-finansieringsinstrumenter, f.eks. inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken, skal de relevante ledende principper og betingelser håndhæves.

Der er derfor ikke noget retligt grundlag for Kommissionen til at gribe ind.

4. Andrageren beskriver det aktuelle tekniske og kontraktmæssige arrangement for 
bortskaffelse af industrielt spildevand fra mejeriet Puleva Food S.L., ifølge hvilket 
spildevandet fra mejeriet undergår en fysisk-kemisk rensning og derefter renses sammen 
med husspildevand i et af spildevandsrensningsanlæggene i Granada. Det 
spildevandsrensningsanlæg er ifølge andrageren således udformet, at det ikke opfylder 
miljømålsætningerne i direktivet om rensning af byspildevand. Andrageren mener, at 
Puleva Food S.L. bør bygge og drive sit eget spildevandsrensningsanlæg og ikke benytte 
det kommunale rensningsanlæg. Ifølge andrageren viser de eksisterende tekniske og 
kontraktmæssige arrangementer, at de kommunale og regionale myndigheder er enedes 
om at fravige direktivet om rensning af byspildevand og direktiv 2008/1/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave af direktiv 96/61/EF, i det 
følgende benævnt IPPC-direktivet) 1.

For det første tilkommer det de spanske myndigheder at afgøre, om bionedbrydeligt affald 
som det fra et mejeri og husspildevand skal renses separat eller sammen. I begge tilfælde 
er der tale om en state-of-the-art-tilgang. Uanset hvilken løsningsmodel der vælges, skal 
den overholde de miljømålsætninger, der er opstillet i EU-lovgivningen. For det andet 
henvises der vedrørende overtrædelsen af direktivet om rensning af byspildevand til 
ovenstående punkt 1 om den overtrædelsesprocedure, Kommissionen har iværksat mod 
Spanien.

                                               
1 EUT L 24 af 29.01.1908.
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Spørgsmålet om, hvorvidt det direkte tilknyttede rensningsudstyr, som er placeret og
benyttes i det offentlige spildevandsrensningsanlæg, bør være omfattet af den tilladelse, 
som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet, behandles under punkt 7.

5. Andrageren nævner, at han aldrig har hævdet, at direktivet om slam fra rensningsanlæg,
86/278/EØF, var overtrådt.

6. Andrageren hævder, at udledningen af utilstrækkeligt behandlet spildevand fra 
spildevandsrensningsanlægget i Granada vil føre til en forringelse af vandtilstanden i 
Genilfloden og dermed anfægte miljømålsætningerne i vandrammedirektivet 2000/60/EF
1.

I vandrammedirektivet opstilles miljømålsætningen "god økologisk tilstand" for alle 
floder, søer og kystvande, der som hovedregel skal opfyldes inden 2015. Medlemsstaterne 
skal udarbejde de nødvendige planer og programmer til sikring af en sådan god 
vandtilstand inden den 22. december 2009 og informere og høre offentligheden ved 
udarbejdelsen af disse programmer.

Hvis der skal opnås en god tilstand for alle vandområder, kræver det, at vandtilstanden 
ikke forringes i forhold til status quo. Den påståede negative indvirkning på Genilfloden 
skal afbødes ved efterlevelse af direktivet om rensning af byspildevand (se ovenstående 
punkt 1) og om nødvendigt gennem supplerende foranstaltninger, såfremt efterlevelsen af 
direktivet om rensning af byspildevand ikke opfylder målsætningerne i 
vandrammedirektivet.

I betragtning af:

- den verserende overtrædelsesprocedure for påstået overtrædelse af direktivet om 
rensning af byspildevand og

- de målsætninger og frister, som er fastsat i vandrammedirektivet,

er der på nuværende tidspunkt ikke noget retligt grundlag for yderligere indgreb fra 
Kommissionens side.

7. Andrageren hævder, at de ansvarlige spanske myndigheder har overtrådt IPPC-direktivet, 
der omfatter aktiviteten "Behandling og forarbejdning af mælk, når den modtagne 
mælkemængde er på over 200 t/dag (gennemsnit på årsbasis) (bilag I.6.4., litra c), til 
direktivet).

I IPPC-direktivet defineres "anlæg" som en stationær, teknisk enhed, hvor der 
gennemføres en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag I, og enhver anden 
hermed direkte forbundet aktivitet, der teknisk er knyttet til de aktiviteter, der udføres på 
denne lokalitet, og som kan have indvirkning på emissioner og forurening.  Driften af 
anlæg, der er omfattet af direktivets anvendelsesområde, skal ske på grundlag af en 
integreret godkendelse, der er udstedt af den kompetente myndighed, og som bygger på de 

                                               
1 EUT L 327 af 22.12.2000.
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bedste tilgængelige teknikker (BAT).

Som beskrevet i punkt 4, ledes spildevandsstrømmen fra Puleva Food S.L.'s anlæg 
gennem en ledning, der er forbeholdt en fysisk-kemisk enhed i det offentlige 
spildevandsrensningsanlæg, som drives af Emasagra S.A.

Den tilladelse, som er udstedt af de spanske myndigheder, beskriver en sådan situation 
uden at foreskrive nogen tekniske krav eller emissionsgrænseværdier ifølge det relevante 
BAT-referencedokument.  Den fysisk-kemiske enhed, der kunne have en teknisk 
forbindelse til den aktivitet, som omfattet af bilag I's anvendelsesområde, er derfor 
undtaget fra IPPC-godkendelsens anvendelsesområde.

Kommissionen vil imidlertid anmode de spanske myndigheder om nærmere detaljer for at 
kunne vurdere, om bestemmelserne i IPPC-direktivet er overholdt, og om der er behov for 
yderligere tiltag fra Kommissionens side.

8. Andrageren hævder, at de ansvarlige spanske myndigheder har overtrådt direktivet om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (85/337/EØF) 1, 
idet de ikke har anvendt direktivets bestemmelser korrekt ved udvidelsen af de 
eksisterende spildevandsrensningsanlæg i Granada.

Direktiv 85/337/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF (kendt 
som VVM-direktivet) indeholder bestemmelser om gennemførelsen af en vurdering af 
indvirkningerne på miljøet (VVM) for visse offentlige og private projekter.  I VVM-
direktivet skelnes der mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en 
VVM-procedure, og bilag II-projekter, hvor medlemsstaterne ved hjælp af en 
undersøgelse fra sag til sag og/eller grænseværdier eller kriterier, som fastsættes i den 
nationale gennemførelseslovgivning, skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM.  
Når der er gennemført en undersøgelse fra sag til sag, eller der er fastsat grænseværdier 
eller kriterier, skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i bilag III til 
direktivet.  Disse inkluderer projektets karakteristika, dets placering og de potentielle 
indvirkningers karakteristika.

Det skal bemærkes, at de nye projekter vedrørende opførelse af 
spildevandsrensningsanlæg med en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter er 
omfattet af punkt 13 i bilag I til VVM-direktivet.  De øvrige projekter vedrørende 
spildevandsrensningsanlæg er omfattet af punkt 11, litra c, i bilag II til VVM-direktivet.  
Det er også vigtigt at bemærke, at i henhold til punkt 13 i bilag II skal udvidelse af 
eksisterende projekter, der er er opført i bilag I eller II, som allerede er udført, og som kan 
have betydelige skadelige virkninger på miljøet, underkastes en ny VVM-procedure.

Det påhviler under alle omstændigheder de nationale kompetente myndigheder at screene 
hvert enkelt tilfælde af udvidelse af eksisterende projekter og dermed at afgøre, om 
bestemmelserne i VVM-direktivet finder anvendelse.  Ifølge de oplysninger, andrageren 

                                               
1  EUT L 175 af 05.07.1985.
2  EUT L 073 af 14.03.1907.
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har fremlagt, har de regionale miljømyndigheder svaret andrageren, at en sådan udvidelse 
er planlagt i henhold til en politisk aftale mellem forskellige forvaltninger.  Der forelå 
imidlertid endnu ikke noget konkret udvidelsesprojekt.  De regionale miljømyndigheder 
understreger i deres svar, at sagen vil blive vurderet i overensstemmelse med VVM-
lovgivningen, når projektet er en realitet.

Det kan konkluderes, at der ud fra de foreliggende oplysninger ikke er noget der tyder på, 
at de krav, der er fastsat i direktiv VVM-direktivet ikke er blevet overholdt i dette tilfælde.

Som nævnt i det foregående brev omhandler direktiv 2003/4/EF offentlig adgang til 
miljøoplysninger, som defineret i artikel 2.1. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne sørge 
for, at offentlige myndigheder stiller miljøoplysninger, som de er i besiddelse af, eller som 
opbevares for dem, til rådighed for enhver informationssøgende, uden at denne skal gøre 
rede for en interesse heri. Dette indebærer navnlig, at en offentlig myndighed skal give 
adgang til miljøoplysninger, den er i besiddelse af, som er tilvejebragt eller modtaget af 
den pågældende myndighed. Som påpeget af andrageren, foreskriver direktivet også 
særlige frister: Hurtigst muligt og senest en måned efter de offentlige myndigheders 
modtagelse eller senest to måneder efter modtagelsen af anmodningen, særlig hvis de 
ønskede oplysninger har et stort omfang eller er komplekse. I sådanne tilfælde skal den 
informationssøgende underrettes hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden 
udløbet af den fastsatte frist på en måned om forlængelsen og grundene hertil. Adgang til 
miljøoplysninger kan kun afslås af de særlige grunde, som er fastlagt i direktivets artikel 
4. Disse grunde skal fortolkes restriktivt under hensyntagen til de offentlige interesser, der 
i det særlige tilfælde varetages ved udlevering. Et afslag på udlevering af alle eller en del 
af de ønskede oplysninger skal meddeles skriftligt inden for ovennævnte frister, skal være 
begrundet og indeholde oplysninger om klageadgangen. Ifølge artikel 5 kan der opkræves 
gebyrer. Gebyrets størrelse må dog ikke overskride et rimeligt beløb. 
Informationssøgende, som mener, at deres anmodning om adgang til oplysninger ikke er 
blevet besvaret, er blevet uretmæssigt afslået, enten helt eller delvis, eller er blevet 
utilstrækkeligt besvaret, har adgang til klage, jf. artikel 6, stk. 1 og 2.

I brev af 28. august 2009 oplyser andrageren, at han ikke har modtaget noget svar på sin 
anmodning af 21. juli 2009 om komplette kopier af tilladelserne vedrørende to 
spildevandsrensningsanlæg i Granada.

På denne baggrund opfordres andrageren til at udnytte den klageadgang, der er hjemlet i 
spansk ret, jf. direktivets artikel 6, stk. 1 og 2. Konklusioner

Vedrørende punkt 1 (direktivet om rensning af byspildevand) har Kommissionen allerede 
iværksat en overtrædelsesprocedure mod Spanien.

Vedrørende punkt 2 og 3 (alternativ teknisk løsning i forbindelse med udvidelsen af 
spildevandsrensningsanlæg i Granada) er der ikke noget retligt grundlag for Kommissionen til 
at gribe ind.

Vedrørende punkt 4 og 7 (rensning af husspildevand og industrielt spildevand fra et mejeri; 
efterlevelse af IPPC-direktivet): Vil Kommissionen bede de spanske myndigheder om 
nærmere oplysninger i sagen med henblik på at vurdere, om IPPC-direktivets bestemmelser er 
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overholdt, og om der er behov for yderligere tiltag fra Kommissionens side.

Vedrørende punkt 6 (vandrammedirektivet) kan Kommissionen ikke i øjeblikket se, at der 
foreligger nogen overtrædelse, og der er følgelig intet retligt grundlag for tiltag fra 
Kommissionens side.

Vedrørende punkt 8 (VVM-direktivet) giver de foreliggende oplysninger ikke Kommissionen 
anledning til at mene, at direktivets krav ikke er opfyldt.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25.marts 2010.

Det oprindelige andragende indeholdt en klage over manglende adgang til miljøoplysninger, 
jf. direktiv 2003/4/EF1 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets 
direktiv 90/313/EØF. Kommissionen konkluderede, at de ønskede oplysninger var blevet 
givet, om end med en betydelig forsinkelse.

I supplerende henvendelser til Udvalget for Andragender i marts 2009 og juli 2009 hævder 
andrageren, at der foreligger yderligere tilfælde af overtrædelse af miljølovgivningen:

 direktivet om rensning af byspildevand (91/271/EØF) 2;
 vandrammedirektivet (2000/60/EF) 3;
 IPPC-direktivet (2008/1/EF) 4; 
 direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet (85/337/EØF) 5.

Kommissionen har kommenteret disse supplerende henvendelser, idet den dels har 
understreget, at der allerede er indledt en overtrædelsesprocedure i forhold til direktivet om 
rensning af byspildevand, dels har forpligtet sig til at undersøge anvendelsen af IPPC-
direktivet og endelig har konkluderet, at der, hvad angår direktivet om vurdering af 
indvirkningen på miljøet og vandrammedirektivet, ikke findes dokumentation for nogen 
overtrædelse, og at der således ikke er noget retligt grundlag for Kommissionen til at gribe 
ind.

I sin seneste supplerende henvendelse til Udvalget for Andragender af 19. december 2009 
fremfører andrageren følgende:

 påstået overtrædelse af direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger 
(andrageren citerer fra det gamle direktiv 90/313/EF, som er blevet erstattet af direktiv 
2003/4/EF);

 påstået skjult og ulovlig støtte til det private selskab Puleva Food S.L. i Granada i strid 
med traktatens bestemmelser om det indre marked og om konkurrence;

 påstået manglende erkendelse hos Kommissionen af, at spildevandsrensningsanlægget 
Granada Los Vados ikke overholder direktivet om rensning af byspildevand;

                                               
1 OJ L 41 of 14.2.2003
2 EUT L 135 af. 30.5.1991, s. 40-52
3 EUT L 327 af. 22.12.00, s. 1-73.
4 EUT L 102 af. 11.4.06, s. 15-34.
5 EUT L 175 af. 5.7.1985, s. 40-48.
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 påstået mangel på fremme af utraditionelle systemer til spildevandsrensning fra 
Kommissionens side, navnlig af professor Todds system "The Living Machine"®;

 påstået ulovlig tilførsel af industrielt spildevand fra Puleva Food S.L.'s anlæg i Granada til 
spildevandsrensningsanlægget Granada Churriana.

Hvad angår den påståede overtrædelse af direktivet om adgang til miljøoplysninger, rejses der 
to nye spørgsmål  vedrørende dels brud på tavshedspligten om den informationssøgendes 
navn og dels klageprocedurernes varighed.

Andrageren henviser til artikel 1 i lov nr. 38/95. Denne lov blev ophævet af den nye lov nr. 
27/2006 af 18.07.06, som trådte i kraft den følgende dag. Den nye lov rummer ingen 
anvisninger vedrørende fortrolighed i forhold til den informationssøgende. 

I øvrigt kunne andrageren anmode om de relevante oplysninger direkte fra Emasagra uden at 
skulle gå gennem Granada kommune. Emasagra kan betragtes som en offentlig myndighed i 
den i direktiv 2003/4/EF anvendte betydning (se artikel 2, stk. 2, litra b) eller c). Den præcise 
kategori afhænger af de specifikke faktuelle oplysninger).

Hvad angår klageprocedurernes varighed, rummer artikel 20 i lov nr. 27/2006 mulighed for en 
administrativ klageprocedure (fastlagt i henhold til afsnit VII i lov nr. 30/1992 af 26.11.1992). 
Denne procedure er gratis og hurtig (maksimal varighed: tre måneder).

Hvis denne administrative klageprocedure ikke opfylder den informationssøgendes 
forventninger, er der mulighed for prøvelse ved en domstol.

På baggrund af de gældende bestemmelser og de foreliggende oplysninger mener 
Kommissionen, at den adgang til oplysninger, som er fastlagt i spansk lovgivning, lov nr. 
27/2006, ikke er i strid med direktiv 2003/4. Derfor bekræfter Kommissionen sin holdning 
som udtrykt i den tidligere supplerende meddelelse. De nye oplysninger ændrer ikke ved 
Kommissionens vurdering vedrørende adgang til miljøoplysninger.

Hvad angår den påståede skjulte og ulovlige støtte til det private selskab Puleva Food S.L. i 
Granada, er det op til de spanske myndigheder at vælge, om de vil behandle bionedbrydeligt 
affald fra et anlæg sammen med husspildevand. De foreliggende oplysninger tyder ikke på, at 
den spildevandsrensning, som rensningsanlægget Granada Churriana foretager for Puleva 
Food S.L. i Granada, udgør statsstøtte i traktatens forstand.

Hvad a n g å r  den påståede manglende erkendelse hos Kommissionen af, at 
spildevandsrensningsanlægget Granada Los Vados ikke overholder direktivet om rensning af 
byspildevand, er denne påstand ikke korrekt. Dels har Kommissionen i sine meddelelser 
vedrørende dette andragende aldrig påstået, at anlægget Granada Los Vados overholder 
direktivet, og dels indgår det selv samme anlæg i overtrædelsesproceduren mod Spanien 
vedrørende direktivet om rensning af byspildevand.

Hvad angår den påståede mangel på fremme af utraditionelle systemer til spildevandsrensning 
fra Kommissionens side, navnlig af professor Todds system "The Living Machine"®, er det 
på baggrund af artikel 192, stk. 4, i traktaten (TEUF) den enkelte medlemsstats ret og ansvar 
at vælge den teknologi, der skal anvendes på et bestemt anlæg. Det er ikke Kommissionens 
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opgave at fremme brugen af en bestemt teknologi på et specifikt anlæg i Granada.

Endelig, hvad angår den påståede ulovlige tilførsel af industrielt spildevand fra Puleva Food 
S.L.'s anlæg i Granada til spildevandsrensningsanlægget Granada Churriana, gentager 
andrageren den holdning, at Puleva Food S.L. bør bygge og drive sit eget 
spildevandsrensningsanlæg og ikke benytte det kommunale rensningsanlæg. Kommissionen 
har allerede i sin tidligere meddelelse anført, at det er op til de spanske myndigheder at 
beslutte, om bionedbrydeligt affald som det fra et mejeri skal behandles sammen med 
husspildevand eller separat. I begge tilfælde er der tale om en state-of-the-art-tilgang. Uanset 
hvilken løsningsmodel der vælges, skal den overholde de miljømålsætninger, der er opstillet i 
EU-lovgivningen, ikke mindst artikel 11 i direktivet om rensning af byspildevand, som 
vedrører tilledning af industrispildevand til systemer, der er beregnet til byspildevand.

Kommissionen har nøje vurderet den supplerende henvendelse af 19. december 2009 fra 
andrageren til Udvalget for Andragender. Sammenfattende gælder det, at Kommissionen

 ikke kan se nogen overtrædelse af direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger;

 ikke kan se, at rensningen af bionedbrydeligt spildevand fra Puleva Food S.L. sammen 
med husspildevand udgør en overtrædelse af EU's regler om statsstøtte;

 bekræfter, at spildevandsrensningsanlægget Granada Los Vados efter Kommissionens 
mening ikke overholder direktivet om rensning af byspildevand, og at det selv samme 
anlæg indgår i en verserende overtrædelsesprocedure mod Spanien;

 bekræfter, at Kommissionen ikke har noget retligt grundlag for at fremme brugen af en 
bestemt teknologi på et specifikt anlæg i Granada;

 bekræfter, at der ikke findes noget retligt grundlag for at anse det for at være ulovligt i sig 
selv at tilføre industrielt spildevand fra Puleva Food S.L.'s anlæg til 
spildevandsrensningsanlægget Granada Churriana. Kommissionen er i færd med at 
undersøge, om direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-
direktivet) og artikel 11 i direktivet om rensning af byspildevand er overholdt, og 
Udvalget for Andragender vil blive underrettet om resultaterne.

6. Kommissionens supplerende svar (REV. III), modtaget den 30. september 2011.

Kommissionen har afvist flere af andragerens påstande i sine tidligere meddelelser. Den har 
dog anerkendt, at der er behov for en nærmere undersøgelse af, om to retsakter er overholdt, 
nemlig direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) 1

og direktivet om rensning af byspildevand2. 

 Hvad angår det første spørgsmål, om overholdelsen af IPPC, anmodede Kommissionen de 
spanske myndigheder om oplysninger. En gennemgang af svaret viser, at gennemførelsen 

                                               
1 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
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af IPPC-direktivet var korrekt i dette tilfælde. Der har således ikke kunnet konstateres 
nogen tilsidesættelse af EU-retten i relation til dette direktiv.

 Hvad angår det andet spørgsmål giver Kommissionens gennemgang af de oplysninger, 
som de spanske myndigheder er fremkommet med i forbindelse med den igangværende 
rapportering om pålideligheden af Los Vados-anlægget, (Granada), ikke noget grundlag 
for at konkludere, at der kan være sket en overtrædelse af direktiv 2003/4, som har 
erstattet direktiv 90/313. 

Navnlig synes forpligtelserne i direktivets artikel 11 at være blevet opfyldt. Der findes i 
henhold til den gældende regionale og lokale lovgivning et system til kontrol af og 
opfølgning på udledningen af industrielt spildevand til rensningsanlæg, såsom 
behandlingen af mejerispildevandet på Los Vados-anlægget.


