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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0274/2006 от г-н Geoffrey Kealty, с британско гражданство, относно 
предполагаеми нарушения на Директива 91/271/ЕИО от страна на местните 
органи в Corbera de Llobregat (Каталония, Испания) 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че в Corbera de Llobregat (Каталония, Испания), с 
население от 15 000 жители, тепърва ще се изгражда канализационна система за 
градски отпадъчни води. Вносителят на петицията смята, че непредприемането на 
мерки от страна на местните – каталонски и испански - органи представлява нарушение 
на Директива на ЕО 92/271. Вносителят на петицията твърди, че Corbera de Llobregat не 
е получавала субсидии и не е била включена в никакви проекти на ЕС, свързани с 
отпадъчните води. Вносителят на петицията моли Европейския парламент да разследва 
ситуацията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 август 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 януари 2007 г.

Предистория

Разпоредби на законодателството на ЕС 
Директива 91/271/ЕИО1 за пречистването на градските отпадъчни води
Член 5, параграф 1 постановява държавите-членки да установят чувствителни зони.

                                               
1 OВ L 135, 30.05.1991 г., стр. 40.
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Член 3 постановява, че:

„За заустването на градски отпадъчни води в приемници, смятани за „чувствителни 
зони“ по смисъла на член 5, държавите-членки следят за това канализационните 
системи да бъдат инсталирани най-късно до 31 декември 1998 г. за агломерациите, 
чийто ЕЖ („еквивалент жители”) е над 10 000.

Когато инсталирането на канализационна система не е оправдано, било защото не е в 
интерес на околната среда, било поради прекомерно високата й стойност, се използват 
индивидуални системи или други подходящи системи, осигуряващи еднакво равнище 
на опазване на околната среда.“

Определяне на чувствителни зони съгласно Директива 91/271/ЕИО

През 2002 г. река Llobregat е определена1 за чувствителна зона (от извора си до Sant 
Feliu de Llobregat).

Съгласно географските сведения2 агломерацията Corbera de Llobregat се намира в 
басейна на река Llobregat по-нагоре по течението от Sant Feliu de Llobregat.

Разглеждани дела за нарушения

Комисията е открила две „хоризонтални“ (т.е. на национално ниво) процедури срещу 
Испания за нарушение на членове 3, 4 и 5 на Директивата. Процедурите обхващат 
голям брой испански агломерации. Агломерацията Corbera de Llobregat не е 
споменавана от испанските органи в контекста на редовния преглед, извършван от 
Комисията съгласно Директива 91/271, и следователно не е включена в тези процедури.

Петицията

Вносителят на петицията твърди, че агломерацията Corbera de Llobregat съсредоточава 
над 15 000 жители и не е оборудвана с канализационна система съгласно изискванията 
на Директивата. Вносителят на петицията твърди, че половината жители все още 
използват септични ями.

Вносителят на петицията смята, че местните, регионални и национални органи не са 
осигурили изпълнението на Директива 91/271/ЕИО.

Вносителят на петицията споменава, че агломерацията не е включена в програмата за 
изпълнение на Директивата и не е получавала субсидии от ЕС.

Забележки от страна на Комисията

Между вносителя на петицията и Комисията вече е обменена кореспонденция от 
декември 2005 г. насам.

                                               
1 Резолюция MAB/124/2002, публикувана в Официалния вестник на Каталония от 11 януари 2002 г.
2 CCM2 (Характеризиране и моделиране на речни басейни) на СИЦ (Съвместен изследователски център) 
– Институт за околна среда и устойчивост (IES) – Версия 0.3.
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В писмата си от 20 февруари 2006 г. и 3 април 2006 г. (виж приложенията) Комисията 
информира вносителя на петицията по няколко от въпросите, повдигнати в петицията:

Относно транспонирането на Директивата съгласно член 19: в момента в Комисията се 
извършва преглед на транспонирането на Директивата от страна на Испания.

– Относно невключването на Corbera de Llobregat в програмата за изпълнение на 
Директивата съгласно член 17: Това е свързано с факта, че информацията, 
предоставена в тази програма, е обобщена на национално ниво и следователно от 
нея не може да се извлече подробна информация за агломерацията.

Относно предоставянето на средства от ЕС за проекти, свързани с градските отпадъчни 
води, Комисията може да уведоми комисията по петиции, че агломерацията Corbera de 
Llobregat е получила 50 % от помощ в размер на 750 000 евро от Европейския фонд за 
регионално развитие за проекта „Colector de Corbera“.

Що се отнася до съществуващата канализационна система и като се позовава на 
решение на Съда C-119/02 (Комисията срещу Република Гърция), Комисията смята, че 
липсата на канализационна система или общата употреба на септични ями съставлява 
нарушение на член 3 на Директивата.

Заключение

Комисията ще предприеме подходящи мерки да включи агломерация Corbera de 
Llobregat в контекста на текуща или нова процедура за нарушение на член 3 на 
Директива 91/271/ЕИО. Приложения:

1. Писмо от Комисията до г-н Kealty от 20 февруари 2006 г. (D(2006)3214)
2. Писмо от Комисията до г-н Kealty от 3 април 2006 г. (D(2006)5465).

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 7 май 2007 г. 

Предистория

Вносителят на петицията в миналото е писал едновременно до комисията по петиции 
на Европейския парламент и до Европейската комисия. Ето защо Европейската 
комисия е отговорила както на комисията по петиции, така и на г-н Kealty, в 
съответствие с институционалните си задължения и своя Кодекс за добро 
административно обслужване.

Правната рамка на Директива 91/271/ЕИО, пречистването на градските отпадъчни 
води1, е очертана в съобщението на Комисията от октомври 2006 г.

Допълнителни сведения, предоставени от вносителя на петицията

Последното писмо от г-н Kealty до комисията по петиции на Европейския парламент от 

                                               
1 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40-52
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27 февруари 2007 г., заедно с писмата до Европейската комисия от 15 декември 2006 г. 
и 5 март 2006 г., повдигат няколко въпроса:

- Срокът на действие на разрешителните за градско развитие и строителство, 
издадени през 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век;

- Финансирането на канализационни системи на национално и европейско ниво 
(Европейски фонд за регионално развитие);

- Предполагаемо неспазване от страна на Испания на основните разпоредби на 
Директива 91/271/ЕИО, по-специално на членове 3, 4, 17 и 19, размер на населеното 
място Corbera de Llobregat и околните населени места; предприети мерки за 
изпълнение;

- Техническите и финансови организационни подходи в рамките на Испания (‘Juntas 
de compensación’).

Забележки от страна на Комисията

Срок на действие на разрешителните за градско развитие и строителство, издадени през 
60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век

Вносителят на петицията се позовава на разрешителните за градско развитие, издадени 
от местните органи през 60-те и 70-те години на ХХ век и на разрешителното за 
строителство, издадено през 1989 г. за строеж на собствената му къща (включително за 
септична яма като средство за заустване на отпадъчни води). Разпоредбите на 
Директива 91/271/ЕИО за събирането и пречистването на градските отпадъчни води се 
прилагат както за обществени, така и за частни системи за отпадъчни води. Предвид 
това, че към момента на приемане на Директивата само част от събирането и 
пречистването на отпадъчни води отговаря на целите на директивата, очевидно е, че се 
изисква съществено планиране и инвестиции, но също така и отмяна на разрешителни, 
издадени от компетентните органи в държавите-членки. Директивата обаче не засяга 
организационните подходи на държавите-членки, като например организационната 
отговорност за събиране и пречистване на отпадъчните води. Съгласно принципа на 
субсидиарност това се определя от държавите-членки.

Финансиране на канализационни системи на национално и европейско ниво

Договорът предвижда принципа „замърсителят плаща“ (член 175, параграф 2), както и 
че държавите-членки са отговорни за финансиране и осъществяване на политика в 
областта на околната среда (член 175, параграф 4), без да се засяга действието на 
определени мерки от общностен характер. Подобни мерки от общностен характер са 
приемани в миналото, както и за периода 2007 – 2013 г., с регламенти относно 
Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Основни 
бенефициенти по тези общностни инструменти за финансиране обаче са държавите-
членки, а държавите-членки имат правото и отговорността да изберат – в рамките на 
определени изисквания – своите приоритети и проекти. Г-н Kealty вече е получил 
сведения за общностни инструменти за финансиране в писмо на Комисията от 20 
февруари 2006 г.

Предполагаемо неспазване от страна на Испания на основните разпоредби на 
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Директива 91/271/ЕИО, по-специално на членове 3, 4, 17 и 19, размер на населеното 
място Corbera de Llobregat и околните населени места; предприети мерки за изпълнение

Както се посочва в предишното съобщение на Комисията относно петиция 274/2006, 
Комисията е открила процедури за нарушение срещу Испания за неспазване на
разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО. Сведенията, предоставени от вносителя на 
петицията относно размера на населеното място („агломерацията“) Corbera de Llobregat,
са включени в тази процедура за нарушение, като по този начин обхватът на 
процедурата е разширен и включва Corbera. Комисията би искала да подчертае в този 
контекст, че жалби на граждани, както и петиции, често се използват при процедури за 
нарушения. Г-н Kealty е уведомен за това с писмо от 3 април 2006 г.

В качеството си на пазител на Договора Комисията ще открие необходимите процедури 
за нарушения.

По отношение на Директива 91/271/ЕИО, тя е публикувана на всички езици на 
Общността в Официален вестник на Европейския съюз и е също така на разположение 
в интернет. Както при всички директиви обаче, тя е адресирана до държавите-членки и 
следователно изисква транспониране в националните законодателства. Публикуването 
на национално законодателство е отговорност на държавите-членки.

Техническите и финансови организационни подходи в рамките на Испания (‘Juntas de 
compensación’).

Вносителят на петицията твърди, че смята организационните подходи за събиране и 
пречистване на отпадъчни води, използвани в Каталония (разпределение на 
отговорностите между каталонската Агенция по водите и местните ‘juntas de 
compensación), за неудачни и моли за намеса, за да се промени тази ситуация.

Директива 91/271/ЕИО поставя ясни и недвусмислени изисквания по отношение на 
околната среда за събирането и пречистването на отпадъчните води и Комисията като 
пазител на Договора предприема необходимите изпълнителни действия. Техническата 
и финансова организация обаче, била тя на местно, регионално или национално ниво, е 
изцяло отговорност на държавите-членки съгласно принципа на субсидиарност. 
Следователно не съществува правно основание Комисията да се намеси пряко.

Позиция на Комисията

Комисията като пазител на Договора е предприела необходимите стъпки за изпълнение 
на Директива 91/271/ЕИО в Испания и ще продължи да следи за изпълнението.
Сведенията, предоставени пряко от вносителя на петицията на Комисията и посочени в 
петицията, са включени в тези изпълнителни действия.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 17 април 2008 г.

От април 2006 г. между вносителя на петицията и комисията по петиции на 
Европейския парламент тече оживена кореспонденция; в същото време вносителят на 
петицията се е обърнал директно и към Европейската комисия.
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Вносителят на петицията и представител на испанските органи посетиха комисията по 
петиции на 13 септември 2007 г. 

Съображенията на вносителя на петицията по отношение на Директива 91/271/ЕИО за 
пречистването на градските отпадъчни води са: 

- нарушение на задълженията относно събирането на градски отпадъчни води
- неадекватно транспониране в испанското законодателство

На 13 септември вносителят на петицията предостави сведения („заявление на Geoffrey 
John Kealty“, работен документ и доклад „informe por John Kealty and Rosa Ibanez 
Julve“). На по-късен етап вносителят на петицията предостави на комисията по петиции 
три допълнителни документа (съответно от 18 ноември 2007 г., 2 декември 2007 г. и 16 
декември 2007 г.).

Испанските органи представиха писмо до комисията по петиции от 16 октомври 2007 
г.).

Комисията би искала да направи следните забележки. Местонахождението на къщата 
на вносителя на петицията е от изключително значение, за да се определи дали тя 
попада в обхвата на директивата: местонахождение в рамките на агломерацията и 
размер на тази агломерация.

a) В рамките на дело за хоризонтално нарушение срещу Испания (в което Комисията 
включи Corbera de Llobregat в резултат на петицията) испанските органи докладваха, че 
размерът на агломерацията Corbera de Llobregat е 2 567 еквивалент жители. Размерът, 
споменат от вносителя на петицията, надхвърля 15 000 еквивалент жители;

б) Подадените до момента сведения до комисията по петиции не позволяват да се 
направи оценка на точното местонахождение на къщата на вносителя на петицията. 
Търсенето по интернет1 също не даде убедителни резултати.

Писмото от испанските органи обобщава транспонирането на Директива 91/271/ЕИО на 
национално и регионално ниво. В него се заявява, че въпросът с населеното място е 
разгледан (приоритетно) посредством PSARU (Програми за канализация за градски 
отпадъчни води). Населеното място, където понастоящем живее вносителят на 
петицията, сега е свързано към основната канализационна система ("collector en alta"), 
свързана от своя страна с пречиствателната станция за градски отпадъчни води Sant 
Feliu de Corberat. Липсва обаче разрешение за свързване. 

Вносителят на петицията потвърждава, че канализационната система за отпадъчни води 
е налице в неговото населено място ("collector en baja"), но оспорва факта, че основната 
канализационна система ("collector en alta") е завършена, тъй като все още липсват три 
помпи. 

                                               
1  www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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Според вносителя на петицията член 2, параграф 5 на Директивата относно 
определението за канализационна система не е точно транспониран в испанския декрет-
закон 11/95.

Комисията разгледа съответствието на транспонирането на посоченото определение в 
регионалното законодателство, но не установи някакво възможно нарушение на 
правото на Общността. 

Комисията ще продължи да поддържа текущото дело за хоризонтално нарушение 
срещу Испания, за да гарантира съответствие с всички разпоредби на Директива 
91/271/ЕИО, след което ще направи проучване за точното местонахождение на къщата 
на вносителя на петицията в Corbera de Llobregat. Европейската комисия ще предостави 
на комисията по петиции допълнителна информация.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Същността на петицията е едно оплакване относно липсата на действаща система за 
заустване и пречистване на отпадъчни води в района на конкретно населено място в 
община Corbera de Llobregat (Испания). Свързана с този основен факт е информацията 
за срока на действие на разрешителните за градско развитие и строителство, издадени 
през 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век, финансирането на канализационните
системи на национално и европейско ниво, формалното правно транспониране на 
Директива 91/271/EИО в националното законодателство и техническите и финансови
организационни подходи в рамките на Испания (канализационни системи, 
проектирани, изградени и управлявани от различни органи - Catalan Waters, Juntas de 
compensación). 

По искане на комисията по петиции Комисията цялостно оцени тези въпроси и 
отговори с различни съобщения, последното от които е от януари 2008 г.

В последното си съобщение до комисията по петиции от януари 2008 г. Комисията пое 
ангажимента да идентифицира точното местоположение на къщата на вносителя на 
петицията в рамките на община Corbera de Llobregat. Оказа се, че причината за 
предишното съмнение е фактът, че съставителите на картите са използвали две 
различни наименования за една и съща улица: „Calle de la Federación AAPP“ и „Calle 
Salvador Dalí“. След изясняването на този въпрос Комисията може да потвърди, че 
къщата на вносителя на петицията, според определението в Директива 91/271/EИО за 
пречистването на градските отпадъчни води1, се намира в рамките на „агломерация“2 и 
следователно това конкретно населено място попада в обхвата на задълженията, 
залегнали в членове 3 и 4 от тази директива. Според информацията, предоставена на 
комисията по петиции от испанските компетентни органи, възможните изключения, 
предвидени в последното изречение3 от член 3, параграф 1, не са били взети под 
                                               
1 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40-52
2 Член 2, параграф 4 от Директива 91/271/EИО: „агломерация“ означава зона, в която съсредоточаването 
на населението и/или стопанските дейности е достатъчно, за да е възможно да се събират градските 
отпадъчни води, да се отвеждат към пречиствателна станция или пункт за окончателно изливане. 
3 Член 3, параграф 1, последно изречение от Директива 91/271/EИО: Когато инсталирането на 
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внимание в този случай.

Комисията внимателно разгледа информацията, представена от вносителя на 
петицията:

1. Въз основа на информацията, представена в петицията, Комисията откри правна 
процедура за нарушение срещу Испания за недостатъчното съответствие с 
Директива 91/271/EИО в агломерация Corbera de Llobregat.

2. В своята кореспонденция с Комисията вносителят на петицията оспорва пълнотата 
на формалното транспониране на директивата. Във връзка с това Комисията би 
желала да подчертае следното:

a. съгласно член 240 от Договора „директивата е акт, който обвързва по 
отношение на постигането на даден резултат от държавите-членки, като оставя 
на националните власти свобода при избора на формата и средствата за 
постигане на този резултат“;

b. Транспониращите законови актове, приети от Испания, Real Decreto-ley 
11/1995 и Decreto-ley 509/1996, допълниха вече съществуващото 
законодателство за задължението на общините да осигурят заустване на 
отпадъчните води (Общ закон за регулиране на местното самоуправление
7/1985 („Reguladora de las Bases de Régimen Local“, член 26) с конкретно
позоваване на вече съществуващ закон в преамбюла към Real Decreto-ley 
11/1995).

3. По отношение на другите елементи на петицията Комисията е обяснила в предишни 
съобщения, че не съществува правно основание, което да позволи на Комисията да 
се намеси.

                                                                                                                                                  
канализационна система не е оправдано, било защото не е в интерес на околната среда, било поради 
прекомерно високата й стойност, се използват индивидуални системи или други подходящи системи, 
осигуряващи еднакво равнище на опазване на околната среда.
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