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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0216/2012 af B.P.L. og F.B.S., spanske statsborgere, og 76 
medunderskrivere, om placeringen af et spildevandsrensningsanlæg i 
Cesuras (A Coruña, Galicien)

1. Sammendrag

Andragerne protesterer imod beslutningen om at placere et spildevandsrensningsanlæg i deres 
landsby A Ponte i kommunen Cesuras (A Coruña, Galicien). Andragerne hævder, at anlægget 
vil få en negativ indvirkning på miljøet i floden Mendo og også på de naboer, der bor i 
området, da anlægget ligger i nærheden af byområdet (30 meter) og floden (3 meter). 
Andragerne hævder, at valget af placeringen ikke tog hensyn til disse virkninger og er en 
overtrædelse af forskellige nationale love om miljøkonsekvensvurdering, vandforurening, 
støjforurening og vandkvalitet. Andragerne gør specielt opmærksom på en overtrædelse af 
direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj. Endvidere understreger 
andragerne, at en del af anlægget bliver placeret inden for et offentligt område, hvor det i 
henhold til national lovgivning er forbudt at opføre enhver form for infrastruktur, undtagen i 
"meget begrundede tilfælde”.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. maj 2013

Andragerne gør indsigelse mod placeringen af et spildevandsrensningsanlæg i landsbyen A 
Ponte i Cesuras kommune i Galicien i Spanien.
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Andragerne fremfører, at projektet ligger for tæt på byområdet og vil virke forstyrrende for 
naboerne. De påpeger også mulige konsekvenser for miljøet, navnlig i Mendo-floden. De 
understreger endvidere, at lokalbefolkningen er modstandere af projektet.

Andragerne påpeger mulige overtrædelser af forskellige nationale love om vand og støj. Med 
hensyn til EU-lovgivningen gør de navnlig opmærksom på en mulig overtrædelse af direktiv 
2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj.

Kommissionen har undersøgt de detaljerede oplysninger, som andragerne har fremlagt, på 
baggrund af de EU-bestemmelser, som måtte finde anvendelse i sagen.

Kommissionen havde ikke kendskab til det af andragerne omtalte projekt for så vidt angår 
overholdelse af EU-direktivet om behandling af byspildevand. Det skal imidlertid bemærkes, 
at den affaldsbyrde, som fremkaldes af det byområde, hvor Cesuras kommuner er 
beliggende(Trasanquelos – San Salvador), ifølge oplysninger fra provinsmyndighederne 
(Diputación Provincial de A Coruña) svarer til 122 indbyggere. Da bestemmelserne i direktiv 
91/27/EØF1 finder anvendelse på byområder med en affaldsbyrde, der svarer til mindst 2000 
mennesker, faldet den af andragerne omtalte sag uden for direktivets anvendelsesområde.

Da Kommissionen har anlagt en række traktatovertrædelsesprocedurer mod Spanien for 
manglende overholdelse af bestemmelserne i direktiv 91/271/EØF bør man i princippet glæde 
sig over beslutningen om at bygge et spildevandsrensningsanlæg, da det vil hjælpe den 
pågældende medlemsstat med at overholde bestemmelserne i EU-retten. Der skal henvises til, 
at direktiv 91/271/EØF ikke indeholder særlige bestemmelser om placeringen af sådanne 
anlæg, afstanden til en flod eller deres støjemissioner.

Direktiv 2011/92/EU2 (der er kendt som miljøvirkningsdirektivet) indeholder bestemmelser 
om gennemførelse af miljøvirkningsvurderinger i forbindelse med visse offentlige og private 
projekter.

I miljøvirkningsdirektivet skelnes der mellem de såkaldte bilag I-projekter, som altid skal 
gøres til genstand for en miljøvirkningsvurdering, og bilag II-projekter, hvor den pågældende 
medlemsstat i hvert enkelt tilfælde på grundlag af kriterier og/eller lofter, der er fastsat i den 
nationale gennemførelseslovgivning, træffer afgørelse om, hvorvidt et projekt skal gøres til 
genstand for en miljøvirkningsvurdering.

Når der foretages en særskilt behandling eller der fastsættes lofter eller kriterier skal der tages 
hensyn til de udvælgelseskriterier, der er indeholdt i bilag I i til miljøvirkningsdirektivet. 
Disse omfatter kendetegnene ved projektet, placeringen og de forskellige former for 
konsekvenser.

Der henvises til, at spildevandsrensningsanlæg med en kapacitet på over 150 000 
personækvivalenter er indeholdt i punkt 13 i bilag I i direktivet, hvorfor en 
miljøvirkningsvurdering er obligatorisk. Alle andre spildevandsrensningsprojekter er 
indeholdt i punkt 11, litra c, i bilag II i miljøvirkningsdirektivet. Som følge af byområdets 
størrelse vil det pågældende projekt være omfattet af bilag II.

                                               
1 Direktiv 91/271/EØG om behandling af byspildevand (EFT L 135 af 30.05.1991).
2 Direktiv 2011/92/EU (EUT L 26 af 28.10.2012), kodificeret udgave af direktiv 85/337/EØF om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med ændringer.
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Med hensyn til spørgsmålet om afstanden til floden kan andragerne, såfremt de anser de 
valgte placering for at være i modstrid med den spanske vandlovgivning, gøre brug af de 
retsmidler, som findes i den nationale forvaltningsret, hvilket de tilsyneladende allerede har 
gjort.

Med hensyn til spørgsmålet om støj, stilles der i direktiv 2002/49/EG om vurdering og styring 
af ekstern støj kun krav om støjkortlægning af industriområder, hvis det påvirker byområder 
med mere end 100 000 indbyggere. Cesuras indgår ikke i et sådant område og er derfor ikke 
omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2002/49/EF.

Håndhævelsen af eventuelle nationale bestemmelser om ekstern støj henhører under den 
pågældende medlemsstats ansvarsområde. Kommissionen vil også gerne påpege, at der findes 
nyttige oplysninger om virkningerne af ekstern støj på dens websted1.

Med hensyn til eventuel EU-støtte til projekter skal der henvises til, at investeringsprojektet 
Rio Mandeo, der medfinansieres af Regionaludviklingsfonden med et bidrag på EUR 8 691 
610,12 bl.a. omfatter Cesuras kommune. Formålet med projektet er at forbedre miljøet og 
vandkvaliteten omkring Mandeo-vandløbssystemet med henblik på at opnå en bæredygtig 
udvikling på grundlag af turisme og kulturelle aktiviteter. Disse investeringer foretages af 
provinsforvaltningen (Diputación de A Coruña) og medfinansieres af 
Regionaludviklingsfonden inden for rammerne af det operationelle program "ERDF Galicia 
2007-2013". 

Konklusion

Kommissionen kan ikke konstatere nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning ud fra de 
oplysninger, som andragerne har indgivet.

                                               
1 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


