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Udvalget for Andragender

10.06.2008

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0274/2006 af Geoffrey Kealty, britisk statsborger, om påståede 
overtrædelser af direktiv 91/271/EØF, begået af de lokale myndigheder i Corbera 
de Llobregat (Catalonien, Spanien)

1. Sammendrag

Ifølge andrageren findes der endnu ikke noget kloaknet til opsamling af byspildevand i 
Corbera de Llobregat (Catalonien, Spanien), hvor der bor ca. 15.000 mennesker. Andrageren 
mener, at de lokale, catalanske og spanske myndigheder overtræder direktiv 91/271/EØF ved 
at undlade at afhjælpe dette problem. Andrageren konstaterer, at Corbera de Llobregat ikke
har modtaget nogen form for tilskud og ikke er blevet inddraget i EU-finansierede 
spildevandsprojekter. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. august 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Baggrund

Fællesskabsrettens bestemmelser

Direktiv 91/271/EØF1 om rensning af byspildevand

"I henhold til artikel 5, stk. 1, skal medlemsstaterne kortlægge følsomme områder.

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
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I artikel 3 fastslås følgende:

"For så vidt angår byspildevand, som udledes til vandrecipienter, der betragtes som 
"følsomme områder" som defineret i artikel 5, skal medlemsstaterne sikre, at der etableres 
kloaknet senest den 31. december 1998 for byområder med over 10.000 PE.

Hvor det ikke er velbegrundet at etablere et kloaknet, enten fordi det ikke vil gavne miljøet, 
eller fordi det vil medføre urimelige udgifter, anvendes der individuelle systemer eller andre 
egnede systemer, som sikrer samme miljøbeskyttelsesniveau."

Udpegning af følsomt område i henhold til direktiv 91/271/EØF

I 2002 blev floden Llobregat udpeget som følsomt område (fra flodens udspring til Sant Feliu 
de Llobregat)1.

Ifølge de foreliggende geografiske oplysninger2 ligger byen Corbera de Llobregat i 
afvandingsområdet omkring Llobregat-floden og højere oppe ad floden end Sant Feliu de 
Llobregat.

Verserende traktatbrudssager

Kommissionen har iværksat to "horisontale" (dvs. landsdækkende) traktatbrudsprocedurer 
mod Spanien for overtrædelse af direktivets artikel 3, 4 og 5. Disse procedurer vedrører et 
stort antal spanske byområder. De spanske myndigheder har aldrig givet oplysninger om 
byområdet Corbera de Llobregat i forbindelse med det rapporteringsarbejde, som 
Kommissionen står for i henhold til direktiv 91/271/EØF, og byen er derfor ikke blevet 
inddraget i disse procedurer.

Andragendet

Andrageren konstaterer, at byområdet Corbera de Llobregat har over 15.000 indbyggere og 
ikke er forsynet med et kloaknet til opsamling af byspildevand i overensstemmelse med 
direktivets krav. Han oplyser, at indbyggerne i halvdelen af byområdet fortsat anvender 
septiktanke.

Andrageren mener, at de lokale, regionale og nationale myndigheder har undladt at 
gennemføre direktiv 91/271/EØF.

Han nævner, at byområdet ikke er medtaget i programmet for gennemførelsen af dette 
direktiv og ikke har modtaget EU-støtte.

Kommissionens bemærkninger

Der har allerede været ført en korrespondance mellem andrageren og Kommissionen siden 
december 2005.

                                               
1 Resolution MAB/124/2002, offentliggjort i den autonome region Cataloniens tidende den 11. januar 2002.
2 CCM2 (Catchment Characterisation and Modelling) by JRC - Institute for Environment and Sustainability 
(IES) - Version 0.3.
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I skrivelser af 20. februar 2006 og 3. april 2006 (se bilag) har Kommissionen givet andrageren 
en række oplysninger vedrørende spørgsmål, der er rejst i andragendet:

- Angående gennemførelsen af direktivet efter artikel 19: Kommissionen er i øjeblikket i 
færd med at kontrollere Spaniens gennemførelse af direktivet.

- Angående den manglende omtale af Corbera de Llobregat i det program for 
gennemførelsen af direktivet, som er omhandlet i artikel 17: Dette skyldes, at oplysningerne i 
dette program er samlet på nationalt plan, og at der derfor ikke kan udledes detaljerede 
oplysninger om det pågældende byområde fra programmet.

- Angående EU-midler til byspildevandsprojekter: Kommissionen kan oplyse, at 
byområdet Corbera de Llobregat har modtaget et 50 %-bidrag på 750.000 euro fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling til et projekt, der går under betegnelsen "Colector de 
Corbera".

- Angående kloaknettet: Kommissionen mener under henvisning til Domstolens dom i 
sag C-119/02 (Kommissionen mod Den Hellenske Republik), at et manglende kloaknet eller 
generel anvendelse af septiktanke udgør en overtrædelse af direktivets artikel 3. 

Konklusion

Kommissionen vil træffe de relevante foranstaltninger for at inddrage byområdet Corbera de 
Llobregat i igangværende eller nye traktatbrudsprocedurer vedrørende overtrædelse af artikel 
3 i direktiv 91/271/EØF."

Bilag:

1. Skrivelse af 20. februar 2006 fra Kommissionen til Geoffrey Kealty (D(2006)3214)

2. Skrivelse af 3. april 2006 fra Kommissionen til Geoffrey Kealty (D(2006)5465).

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 14. maj 2007

"Baggrund

Andrageren har tidligere skrevet samtidig til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender og 
Kommissionen. Som følge deraf har Kommissionen reageret over for Udvalget for 
Andragender samt direkte over for hr. Kealty i overensstemmelse med sine institutionelle 
forpligtelser og sin adfærdskodeks for god forvaltningsskik.

Den retlige ramme for direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand1 er fastsat i 
Kommissionens meddelelse fra oktober 2006.

Supplerende oplysninger, som andrageren har tilvejebragt

Hr. Kealtys seneste brev af den 27. februar 2007 til Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender samt breve til Kommissionen af den 15. december 2006 og 5. marts 2006 rejste 
flere spørgsmål:

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
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- gyldigheden af udviklings- og byggetilladelser fra 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne,

- finansieringen af et kloaknet på såvel nationalt som europæisk niveau (Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling),

- Spaniens påståede overtrædelse af hovedbestemmelserne i direktiv 91/271/EØF, navnlig 
artikel 3, 4, 17 og 19, størrelsen på bosætningsområdet Corbera de Llobregat og de 
omkringliggende bosætningsområder; håndhævelsesforanstaltninger iværksat,

- de teknisk-finansielle organisatoriske fremgangsmåder i Spanien (Juntas de 
compensación).

Kommissionens bemærkninger

Gyldigheden af udviklings- og byggetilladelser fra 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne

Andrageren henviser til udviklingssamtykke fra de lokale myndigheder i 1960'erne og 
1970'erne og en byggetilladelse, som han modtog i 1989, til hans eget hus (inklusive en 
septiktank til spildevandsopsamling). Bestemmelserne i direktiv 91/271/EØF om opsamling 
og rensning af spildevand finder anvendelse på både private og offentlige 
spildevandssystemer. Da kun en del af opsamlingen og behandlingen af spildevandet var i 
overensstemmelse med direktivets formål på vedtagelsestidspunktet, var det indlysende, at det 
ville medføre betydelig planlægning og investeringer, men også undtagelsestilladelser eller -
samtykke fra de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne. Direktivet griber dog ikke ind i 
medlemsstaternes organisatoriske fremgangsmåder såsom organisatorisk ansvar for opsamling 
og behandling af spildevand. Det er medlemsstaternes ansvar i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet.

Finansieringen af kloaknet på nationalt og europæisk niveau 

Traktaten fastsætter princippet om, at forureneren betaler (artikel 175, stk. 2), og at 
miljøpolitikken finansieres og gennemføres af medlemsstaterne (artikel 175, stk. 4) med 
forbehold af visse foranstaltninger af fællesskabskarakter. Tidligere er foranstaltninger af 
fællesskabskarakter som disse samt for perioden 2007-2013 blevet vedtaget i forordninger om 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. De primære 
støttemodtagere af Fællesskabets finansieringsinstrumenter er medlemsstaterne, og 
medlemsstaterne har ret og pligt til at vælge - under hensyntagen til støtteberettigelse - deres 
prioriteter og projekter. Hr. Kealty har allerede modtaget oplysninger om Fællesskabets 
finansieringsinstrumenter i et brev fra Kommissionen af den 20. februar 2006.

Spaniens påståede overtrædelse af hovedbestemmelserne i direktiv 91/271/EØF, navnlig 
artikel 3, 4, 17 og 19, størrelsen på bosætningsområdet Corbera de Llobregat og de 
omkringliggende bosætningsområder; håndhævelsesforanstaltninger iværksat

Som det fremgår af Kommissionens tidligere meddelelse om andragende 274/2006, iværksatte 
Kommissionen traktatbrudsprocedurer over for Spanien for ikke at overholde bestemmelserne 
i direktiv 91/271/EØF. Andragerens oplysninger om størrelsen af bosættelsesområdet 
("byområde") Corbera de Llobregat er inddraget i denne traktatbrudsprocedure, hvorved 
traktatbrudsprocedurens anvendelsesområde udvides til Corbera. Kommissionen vil i denne 
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forbindelse gerne understrege, at borgernes klager samt andragender anvendes ret ofte i 
traktatbrudsprocedurer. Hr. Kealty blev informeret om denne kendsgerning ved brev af 3. 
april 2006.

Kommissionen vil i sin rolle som traktatens beskytter gå videre med de nødvendige 
traktatbrudsprocedurer.

Hvad angår direktiv 91/271/EØF, er det offentliggjort på alle EU-sprog i Den Europæiske 
Unions Tidende og er også tilgængeligt på internettet. Som det er tilfældet for alle direktiver, 
er det rettet til medlemsstaterne og skal som følge heraf gennemføres i national lovgivning. 
Offentliggørelse af den nationale lovgivning er medlemsstaternes ansvar.

Teknisk-finansielle organisatoriske fremgangsmåder i Spanien (Juntas de compensación)

Andrageren fastslår, at de organisatoriske fremgangsmåder i forbindelse med opsamling og 
rensning af spildevand i Catalonien (deling af ansvar mellem det catalanske vandagentur og 
lokale juntas de compensación) er utilstrækkelige efter hans mening og anmoder om, at der 
gribes ind for at ændre situationen.

Direktiv 91/271/EØF fastsætter klare og utvetydige miljøkrav til opsamling og rensning af 
spildevand, og som traktatens vogter iværksætter Kommissionen de nødvendige 
håndhævelsesforanstaltninger. Den teknisk-finansielle organisation, om det være sig på lokalt, 
regionalt eller nationalt niveau, er dog udelukkende medlemsstaternes ansvar i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet. Derfor har Kommissionen ikke retsgrundlag til at 
gribe direkte ind.

Kommissionens holdning

Som traktatens vogter har Kommissionen taget de nødvendige skridt til at håndhæve direktiv 
91/271/EØF i Spanien, og det vil den fortsætte med at gøre. De oplysninger, som andrageren 
har givet Kommissionen direkte, og som henvises til i andragendet, er inddraget i disse 
håndhævelsesskridt.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. april 2008

"Der har siden 2006 været en omfattende korrespondance mellem andrageren og Europa-
Parlamentets Udvalg for Andragender. Andrageren har samtidig henvendt sig direkte til 
Kommissionen.

Andragerens bekymringer i forbindelse med direktivet om rensning af byspildevand vedrører: 

- manglende overholdelse af bestemmelserne for opsamling af byspildevand
- utilstrækkelig gennemførelse i spansk lovgivning

Den 13. september fremsendte andrageren en række oplysninger ("erklæring fra Geoffrey 
John Kealty", et mødedokument og en betænkning "informe por John Kealty y Rosa Ibanez 
Julve"). Han fremsendte senere tre yderligere dokumenter til Udvalget for Andragender (af 
18. november 2007, 2. december 2007 og 16. december 2007). 

De spanske myndigheder sendte en skrivelse til Udvalget for Andragender (af 16. oktober 
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2007).

Kommissionen ønsker hermed at fremsætte følgende bemærkninger. I forbindelse med 
andragerens hus er placeringen afgørende for at fastsætte, om andragerens klage falder ind 
under direktivets anvendelsesområde: placering inden for et bymæssigt område og dette 
områdes størrelse.

a) I forbindelse med en horisontal traktatbrudsprocedure mod Spanien (hvor Kommissionen 
henviste til Corbera de Llobregat som resultat af andragendet) havde de spanske myndigheder 
oplyst, at bysamfundet Corbera de Llobregats størrelse er 2.567 personækvivalenter. Den 
størrelse, som andrageren nævnte, er over 15.000 personækvivalenter;

b) De oplysninger, som indtil videre er fremsendt til Udvalget for Andragender, giver ikke 
mulighed for at foretage en vurdering af den præcise placering af andragerens hus. En søgning 
på internettet1 klarlægger det heller ikke.

Spørgsmål i forbindelse med byområder behandles (i prioriteret rækkefølge) af PSARU 
(spildevandsprogrammer for byspildevand). Det forlyder, at byområdet, hvor andrageren bor, 
nu er tilsluttet en hovedkloak ("collector en alta"), som er knyttet til rensningsanlægget til 
byspildevand i Sant Feliu de Corberat. Der foreligger imidlertid ingen 
tilslutningsgodkendelse. 

Andrageren bekræfter, at der er oprettet et opsamlingssystem i hans byområde ("collector en 
baja"), men anfører, at hovedkloaken ("collector en alta") ikke er færdig, da der stadig 
mangler tre pumper.

Ifølge andrageren er artikel 2, stk. 5, som definerer opsamlingssystemet, ikke gennemført 
korrekt i det spanske lovdekret 11/95.

Kommissionen har undersøgt den nævnte definitions overensstemmelse med gennemførelsen 
i den regionale lovgivning, uden at identificere en overtrædelse af fællesskabslovgivningen. 

Kommissionen vil fortsat følge den igangværende horisontale traktatbrudsprocedure mod 
Spanien for at sikre, at alle bestemmelser i direktiv 91/271/EØF overholdes og vil derefter 
foretage undersøgelser af den præcise placering af andragerens hus i Corbera de Llobregat. 
Kommissionen vender tilbage til Udvalget for Andragender med yderligere oplysninger."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. juni 2008.

"Det centrale i andragendet er en klage over det manglende kloaknet til opsamling og 
behandling af spildevand fra et bestemt beboelsesområde i Corbera de Llobregat (Spanien).
Knyttet til dette centrale spørgsmål var information om gyldigheden af udviklings- og 
byggetilladelser fra 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne, finansieringen af et kloaknet på såvel 
nationalt som europæisk niveau, den formelle gennemførelse af direktiv 91/271/EØF i 
national lovgivning og de teknisk-finansielle organisatoriske fremgangsmåder i Spanien 
(kloakker designet, konstrueret og drevet af forskellige organer – det katalanske vandagentur, 
Juntas de compensación).

                                               
1 www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr



CM\729340DA.doc 7/7 PE384.382/REV. III

DA

På anmodning fra Udvalget for Andragender har Kommissionen vurderet disse spørgsmål 
indgående og svaret med diverse meddelelser, hvoraf den seneste stammer fra januar 2008.

Kommissionen forpligtede sig i sin seneste meddelelse til udvalget fra januar 2008 til at 
identificere den nøjagtige placering af andragerens bolig i kommunen Corbera de Llobregat.
Det har vist sig, at årsagen til tidligere usikkerhed er, at kortudgivere har brugt to forskellige 
navne for den samme gade: "Calle de la Federación AAPP" og "Calle Salvador Dalí". Efter 
denne tydeliggørelse kan Kommissionen bekræfte, at andragerens hus er beliggende i det, der
i direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand1 defineres som et "byområde"2, og at 
dette bestemte bosætningsområde derfor er omfattet af forpligtelserne i direktivets artikel 3 og 
4. Ifølge de oplysninger, som Udvalget for Andragender har modtaget fra de spanske 
myndigheder, er de eventuelle undtagelser fra artikel 3, stk. 1, sidste sætning3, ikke blevet 
taget i betragtning i denne sag.

Kommissionens har nøje undersøgt de oplysninger, som andrageren har fremsendt:

1. Kommissionen har indledt en retlig overtrædelsesprocedure mod Spanien for 
manglende overholdelse af direktiv 91/271/EØF i byområdet Corbera de Llobregat på 
grundlag af de oplysninger, der blev fremsendt i andragendet.

2. Andrageren har i sin korrespondance med Kommissionen sat spørgsmålstegn ved, om 
den formelle gennemførelse er fuldstændig. I denne henseende vil Kommissionen gerne 
understrege følgende:

a. Det fremgår af traktatens artikel 240, at et direktiv "med hensyn til det tilsigtede 
mål [er] bindende […], men overlader det til de nationale myndigheder at 
bestemme form og midler for gennemførelsen."

b. Spaniens gennemførelsesbestemmelser Real Decreto-ley 11/1995 og Decreto-ley 
509/1996, der supplerede allerede eksisterende lovgivning om kommunernes 
forpligtelse til at gennemføre opsamling af spildevand (generel lov om lokal 
regeringsførelse 7/1985 ("Reguladora de las Bases de Régimen Local", artikel 26) 
med specifik henvisning til allerede eksisterende lovgivning i præamblen til Real 
Decreto-ley 11/1995).

Hvad angår andragendets øvrige elementer, har Kommissionen i tidligere meddelelser 
forklaret, at der ikke findes noget retsgrundlag for Kommissionens indgriben."

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
2 Artikel 2, stk. 4, i direktiv 91/271/EØF: "Byområde" et område, hvor befolkningen og/eller de økonomiske 
aktiviteter er tilstrækkelig koncentreret til, at byspildevand kan opsamles og ledes til et rensningsanlæg for 
byspildevand eller et endeligt udledningssted.
3 Hvor det ikke er velbegrundet at etablere et kloaknet, enten fordi det ikke vil gavne miljøet, eller fordi det vil 
medføre urimelige udgifter, anvendes der individuelle systemer eller andre egnede systemer, som sikrer samme 
miljøbeskyttelsesniveau.
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