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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0274/2006, του κ. Geoffrey Kealty, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με υποτιθέμενες παραβιάσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ από τις τοπικές αρχές 
στην Corbera de Llobregat (Καταλονία, Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Corbera de Llobregat (Καταλονία, Ισπανία) με πληθυσμό 
περίπου 15 000 κατοίκων, δεν διαθέτει ακόμη σύστημα περισυλλογής των αστικών 
αποβλήτων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η παράλειψη των τοπικών, των καταλανικών και των 
ισπανικών αρχών να διορθώσουν την κατάσταση αυτή, συνιστά παραβίαση της οδηγίας 
92/271/ΕΚ. Ο αναφέρων δηλώνει ότι η Corbera de Llobregat δεν έχει λάβει κανενός είδους 
επιδοτήσεις και δεν περιλήφθηκε σε κανένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο 
διαχείρισης λυμάτων. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την 
κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Αυγούστου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Ιστορικό

Διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ1 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
Το άρθρο 5, παράγραφος 1, απαιτεί από τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν ευαίσθητες 
περιοχές.
                                               
1 ΕΕ L 135 της 30.05.1991, σελ. 40.
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Το άρθρο 3 ορίζει ότι:

«Για τα αστικά λύματα των οποίων η απόρριψη πραγματοποιείται σε ύδατα υποδοχής που 
θεωρούνται "ευαίσθητες ζώνες", σύμφωνα με το άρθρο 5, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998 για τους οικισμούς 
με ι.π . άνω των 10 000.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκατάσταση αυτών των δικτύων δεν δικαιολογείται, είτε 
λόγω του ότι δεν ωφελεί το περιβάλλον, είτε λόγω υπερβολικού κόστους, χρησιμοποιούνται 
μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστήματα που επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος.»

Χαρακτηρισμός ευαίσθητης περιοχής σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Το 2002, ο ποταμός Llobregat χαρακτηρίστηκε1 ευαίσθητη περιοχή (από τις πηγές του έως το 
Sant Feliu de Llobregat).

Σύμφωνα με γεωγραφικές πληροφορίες2 ο οικισμός της Corbera de Llobregat βρίσκεται στην 
υδρολογική λεκάνη του ποταμού Llobregat ανάντη του Sant Feliu de Llobregat.

Εν εξελίξει υποθέσεις επί παραβάσει

Η Επιτροπή έχει κινήσει δύο «οριζόντιες» (ήτοι σε επίπεδο χώρας) διαδικασίες επί παραβάσει 
κατά της Ισπανίας για παράβαση των άρθρων 3, 4 και 5 της οδηγίας. Καλύπτουν έναν μεγάλο 
αριθμό ισπανικών οικισμών. Οι ισπανικές αρχές δεν ανέφεραν ποτέ τον οικισμό της Corbera 
de Llobregat στο πλαίσιο των εκθέσεων που εκπόνησε η Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 
91/271/ΕΟΚ και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται στις εν λόγω διαδικασίες.

Η αναφορά:

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο οικισμός της Corbera de Llobregat έχει πληθυσμό μεγαλύτερο 
των 15 000 κατοίκων και δεν διαθέτει σύστημα περισυλλογής των αστικών αποβλήτων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Αναφέρει ότι το ήμισυ του οικισμού χρησιμοποιεί 
ακόμη σηπτικές δεξαμενές.
Θεωρεί ότι οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές δεν εφαρμόζουν την οδηγία
91/271/ΕΟΚ.
Αναφέρει ότι ο οικισμός δεν έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εφαρμογής της οδηγίας και 
δεν έχει λάβει καμία ευρωπαϊκή επιδότηση.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Υπήρξε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του αναφέροντος και της Επιτροπής ήδη από τον 
                                               
1 Απόφαση MAB/124/2002 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Καταλονίας της 11ης Ιανουαρίου 
2002.
2 CCM2 (Χαρακτηρισμός και διαμόρφωση υδρολογικής λεκάνης) του ΚΚΕρ – Ινστιτούτο για το Περιβάλλον 

και τη Βιωσιμότητα (ΙΠΒ) - Έκδοση 0.3.
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Δεκέμβριο του 2005.

Στις επιστολές της τής 20ής Φεβρουάριου 2006 και 3ης Απριλίου 2006 (εσωκλείονται), η 
Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα σχετικά με ορισμένα σημεία που θίγει η αναφορά:

Σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 19: Επί του παρόντος διεξάγεται 
στην Επιτροπή εξέταση της μεταφοράς από την Ισπανία.

Σχετικά με την απουσία της Corbera de Llobregat από το πρόγραμμα εφαρμογής της οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 17: Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι οι παρεχόμενες στο εν λόγω 
πρόγραμμα πληροφορίες συγκεντρώνονται σε εθνικό επίπεδο και συνεπώς δεν μπορούν να 
συναχθούν λεπτομερείς πληροφορίες για τον οικισμό.

Σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ για έργα που αφορούν τα αστικά λύματα, η Επιτροπή μπορεί 
να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι ο οικισμός Corbera de Llobregat
συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% με 750 000 ευρώ από το ΕΤΠΑ για ένα έργο με ονομασία
«Colector de Corbera».

Σχετικά με το υπάρχον σύστημα συλλογής, και αναφορικά με την απόφαση C-119/02 του 
Δικαστηρίου (Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας), η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η 
απουσία ενός συστήματος συλλογής ή η γενικευμένη χρήση σηπτικών δεξαμενών συνιστά 
παραβίαση του άρθρου 3 της οδηγίας.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να συμπεριληφθεί ο οικισμός Corbera de
Llobregat στο πλαίσιο των τρεχουσών ή νέων διαδικασιών επί παραβάσει για παραβίαση του 
άρθρου 3 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Εσωκλείονται:

1. Επιστολή της Επιτροπής προς τον κ. Kealty με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 2006 
(D(2006)3214)
2. Επιστολή της Επιτροπής προς τον κ. Kealty με ημερομηνία 3 Απριλίου 2006 
(D(2006)5465).

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Ιστορικό

Ο αναφέρων έχει κατά το παρελθόν απευθύνει επιστολή τόσο στην Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, η Επιτροπή 
απάντησε στην Επιτροπή Αναφορών, καθώς και απευθείας στον κ. Kealty, σύμφωνα με τις 
θεσμικές υποχρεώσεις της και τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς της.

Το νομικό πλαίσιο της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1, 

                                               
1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σελ. 40-52.
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ορίζεται στην απάντηση που παρέσχε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2006.

Επιπρόσθετες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα

Η τελευταία επιστολή του κ. Kealty προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, καθώς και οι επιστολές προς την Επιτροπή της 
15ης Δεκεμβρίου 2006 και της 5ης Μαρτίου 2006, έθιγαν διάφορα ζητήματα:-

- την ισχύ των κατασκευαστικών και οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί κατά τη 
διάρκεια των δεκαετιών ’60, ’70 και ’80,

- τη χρηματοδότηση ενός συστήματος αποχέτευσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)·

- εικαζόμενη μη συμμόρφωση της Ισπανίας με τις κύριες διατάξεις της οδηγίας
91/271/ΕΟΚ, και ειδικότερα με τα άρθρα 3, 4, 17 και 19, για το μέγεθος της οικιστικής 
περιοχής Corbera de Llobregat και των γειτονικών οικιστικών περιοχών· δράσεις 
επιβολής που λαμβάνονται·

- τις τεχνικές-οικονομικές οργανωτικές προσεγγίσεις στην Ισπανία («Juntas de
compensación»).

-
Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ισχύς των κατασκευαστικών και οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια των 
δεκαετιών ’60, ’70 και ’80

Ο αναφέρων κάνει λόγο για κατασκευαστικές άδειες που χορηγήθηκαν από τις τοπικές αρχές
κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 και μια οικοδομική άδεια που του χορηγήθηκε το 1989 
για την οικία του (συμπεριλαμβανομένης μιας σηπτικής δεξαμενής ως μέσου διάθεσης 
λυμάτων). Οι διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την περισυλλογή και επεξεργασία των 
λυμάτων ισχύουν για ιδιωτικά, καθώς και δημόσια συστήματα λυμάτων. Δεδομένου ότι κατά
τον χρόνο θέσπισης, μόνο ένα τμήμα της περισυλλογής και επεξεργασίας λυμάτων ήταν 
σύμμορφο με τους στόχους της οδηγίας, ήταν προφανές ότι θα συνεπαγόταν σημαντικό 
σχεδιασμό και επενδύσεις, αλλά και έκδοση αδειών ή εγκρίσεων παρέκκλισης από τις 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η οδηγία δεν παρεμβαίνει στις οργανωτικές
προσεγγίσεις των κρατών μελών, όπως η οργανωτική ευθύνη για την περισυλλογή και 
επεξεργασία λυμάτων. Αυτό εναπόκειται, δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας, στα κράτη 
μέλη.

Χρηματοδότηση του συστήματος αποχέτευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Συνθήκη ορίζει την αρχή ότι ο ρυπαίνων πληρώνει (άρθρο 175, παράγραφος 2), και ότι
αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών να χρηματοδοτούν και να εφαρμόζουν την πολιτική στον 
τομέα του περιβάλλοντος (άρθρο 175, παράγραφος 4), με την επιφύλαξη ορισμένων μέτρων 
κοινοτικού χαρακτήρα. Αυτά τα μέτρα κοινοτικού χαρακτήρα είχαν υιοθετηθεί, κατά το
παρελθόν, αλλά και για την περίοδο 2007-2013, από κανονισμούς σχετικά με το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εντούτοις, αυτά τα κοινοτικά 
μέσα χρηματοδότησης έχουν ως πρωταρχικούς δικαιούχους τα κράτη μέλη, και τα κράτη 
μέλη έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να επιλέξουν –στο πλαίσιο της επιλεξιμότητας– τις 
προτεραιότητες και τα σχέδιά τους. Ο κ. Kealty έχει ήδη λάβει πληροφορίες σχετικά με τα 



CM\729340EL.doc 5/8 PE384.38203

EL

κοινοτικά μέσα χρηματοδότησης με επιστολή της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2006.

Εικαζόμενη μη συμμόρφωση της Ισπανίας με τις βασικές διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, 
και συγκεκριμένα με τα άρθρα 3, 4, 17 και 19, για το μέγεθος της οικιστικής περιοχής της 
Corbera de Llobregat και των γειτονικών οικιστικών περιοχών· δράσεις επιβολής που 
ανελήφθησαν.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
274/2006, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ισπανίας για τη μη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν
από τον αναφέροντα σχετικά με το μέγεθος της οικιστικής περιοχής («οικισμός») της Corbera
de Llobregat έχουν ενσωματωθεί σε αυτήν τη διαδικασία επί παραβάσει, διευρύνοντας έτσι 
το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας επί παραβάσει στην Corbera. Η Επιτροπή επιθυμεί να 
τονίσει εν προκειμένω ότι καταγγελίες πολιτών καθώς και αναφορές χρησιμοποιούνται 
αρκετά συχνά στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει. Ο κ. Kealty ενημερώθηκε σχετικά με 
αυτό το γεγονός με επιστολή της 3ης Απριλίου 2006.

Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, θα κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες επί 
παραβάσει.

Όσον αφορά την οδηγία 91/271/ΕΟΚ, έχει δημοσιευτεί σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι επίσης διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, όπως ισχύει για όλες τις οδηγίες, απευθύνεται στα κράτη μέλη και, συνεπώς, απαιτεί
μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Η δημοσίευση της εθνικής νομοθεσίας αποτελεί ευθύνη 
των κρατών μελών.

Τεχνικές-οικονομικές οργανωτικές προσεγγίσεις στην Ισπανία («Juntas de compensación»).

Ο αναφέρων δηλώνει ότι θεωρεί ανεπαρκείς τις οργανωτικές προσεγγίσεις σχετικά με την
περισυλλογή και επεξεργασία λυμάτων που ακολουθούνται στην Καταλονία (κατανομή 
ευθυνών μεταξύ της υπηρεσίας ύδρευσης της Καταλονίας και των τοπικών «juntas de
compensación»), και ζητεί την παρέμβαση προκειμένου να αλλάξει η εν λόγω κατάσταση.

Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ θέτει σαφείς και μη διφορούμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την
περισυλλογή και επεξεργασία λυμάτων, και η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, 
αναλαμβάνει τις απαραίτητες δράσεις επιβολής. Ωστόσο, η τεχνική-οικονομική οργάνωση, σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει νομική βάση για την 
άμεση παρέμβαση της Επιτροπής.

Θέση της Επιτροπής

Ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, η Επιτροπή έχει αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις για την
επιβολή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην Ισπανία και θα συνεχίσει να το πράττει. Οι 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν απευθείας από τον αναφέροντα στην Επιτροπή, και 
περιέχονται στην αναφορά, έχουν ενσωματωθεί σε αυτές τις δράσεις επιβολής.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.
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Από τον Απρίλιο του 2006, υπάρχει εκτεταμένη αλληλογραφία μεταξύ του αναφέροντος και 
της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ταυτόχρονα ο αναφέρων 
απευθύνθηκε απευθείας στην Επιτροπή.

Ο αναφέρων και ο εκπρόσωπος των ισπανικών αρχών παρέστησαν στην Επιτροπή Αναφορών 
στις 13 Σεπτεμβρίου 2007.

Οι ανησυχίες του αναφέροντος σε σχέση με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, 91/271/ΕΟΚ, αφορούν:

- την παραβίαση των υποχρεώσεων για την αποχέτευση των αστικών λυμάτων·
- την ανεπαρκή μεταφορά στην ισπανική νομοθεσία·

Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο αναφέρων παρείχε αρκετές πληροφορίες («τη δήλωση του Geoffrey
John Kealty», ένα έγγραφο συνεδρίασης και μια έκθεση «ενημέρωσης των John Kealty και 
Rosa Ibanez Julve»). Αργότερα, διαβίβασε στην Επιτροπή Αναφορών τρία πρόσθετα έγγραφα 
(με ημερομηνίες 18 Νοεμβρίου 2007, 2 Δεκεμβρίου 2007 και 16 Δεκεμβρίου 2007).

Οι ισπανικές αρχές απηύθυναν επιστολή στην Επιτροπή Αναφορών (με ημερομηνία 16 
Οκτωβρίου 2007).

Η Επιτροπή έχει τώρα να διατυπώσει τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Η τοποθεσία της οικίας 
του αναφέροντος είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποφασιστεί εάν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας: τη θέση εντός οικισμού και το μέγεθος αυτού του οικισμού.

α) Στο πλαίσιο μιας οριζόντιας διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ισπανίας (στην οποία η 
Επιτροπή συμπεριέλαβε τον οικισμό Corbera de Llobregat ως αποτέλεσμα της αναφοράς), οι 
ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι το μέγεθος του οικισμού Corbera de Llobregat είναι 2 567 
μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού. Το μέγεθος που αναφέρεται από τον αναφέροντα είναι 
περισσότερο από 15 000 μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού·

β) Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν έως τώρα στην Επιτροπή Αναφορών δεν επιτρέπουν 
την εκτίμηση της ακριβούς θέσης της οικίας του αναφέροντα. Ούτε η αναζήτηση στο 
διαδίκτυο1 παρέχει καθοριστικά αποτελέσματα.

Η επιστολή από τις ισπανικές αρχές ανακεφαλαιώνει τη μεταφορά της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ορίζει ότι το θέμα του οικισμού εξετάζεται (κατά 
προτεραιότητα) μέσω των PSARU (προγράμματα αποχέτευσης για αστικά λύματα). 
Αναφέρεται ότι ο οικισμός όπου ζει ο αναφέρων συνδέεται τώρα με έναν μεγάλο συλλέκτη 
(«collector en alta») ο οποίος συνδέεται με τη σειρά του με τη μονάδα επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων του Sant Feliu de Corberat. Ωστόσο, δεν υπάρχει άδεια σύνδεσης.

Ο αναφέρων επιβεβαιώνει ότι υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στον οικισμό του («collector en
baja») αλλά αμφισβητεί ότι ο βασικός συλλέκτης («collector en alta») είναι ολοκληρωμένος, 
καθώς εξακολουθούν να λείπουν 3 αντλίες.

                                               
1  www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το άρθρο 2, παράγραφος 5, της οδηγίας σχετικά με τον ορισμό 
του δικτύου αποχέτευσης δεν έχει μεταφερθεί δεόντως στο ισπανικό νομοθετικό διάταγμα 
11/95.

Η Επιτροπή εξέτασε τη συμμόρφωση της μεταφοράς του αναφερθέντος ορισμού στην 
περιφερειακή νομοθεσία χωρίς να διαπιστώνει τυχόν παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. 

Η Επιτροπή θα δώσει περαιτέρω συνέχεια στην εν εξελίξει οριζόντια διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Ισπανίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρούνται όλες οι διατάξεις 
της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και εν συνεχεία θα ερευνήσει την ακριβή θέση της οικίας του 
αναφέροντος στον οικισμό Corbera de Llobregat. Θα επανέλθει στην Επιτροπή Αναφορών με 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Κεντρικό θέμα της αναφοράς αποτελεί η καταγγελία σχετικά με τη μη λειτουργία 
συστήματος περισυλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων σε μια συγκεκριμένη οικιστική 
περιοχή του δήμου Corbera de Llobegat (Ισπανία). Με το κεντρικό θέμα συνδέονται οι 
πληροφορίες σχετικά με την ισχύ των κατασκευαστικών και οικοδομικών αδειών που έχουν 
εκδοθεί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών ’60, ’70 και ’80, τη χρηματοδότηση του συστήματος 
αποχέτευσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την τυπική νομική μεταφορά της 
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην εθνική νομοθεσία, και τις τεχνικές και οικονομικές οργανωτικές 
προσεγγίσεις στην Ισπανία (αποχετευτικά δίκτυα τα οποία σχεδίασαν, κατασκεύασαν και 
διαχειρίζονται διαφορετικοί φορείς - Catalan Waters, Juntas de compensación).

Μετά από αίτημα της Επιτροπής Αναφορών, η Επιτροπή αξιολόγησε διεξοδικά τα εν λόγω
θέματα και απάντησε με διάφορες ανακοινώσεις, η πιο πρόσφατη από τις οποίες εκδόθηκε
τον Ιανουάριο του 2008.

Στην τελευταία της ανακοίνωση προς την επιτροπή τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή
δεσμεύθηκε να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία της κατοικίας του αναφέροντος στον δήμο 
Corbera de Llobregat. Διαπιστώθηκε ότι η προηγούμενη αβεβαιότητα οφείλεται στη χρήση
από τους συντάκτες χαρτών δύο διαφορετικών ονομάτων για τον ίδιο δρόμο: «Calle de la
Federación AAPP» και «Calle Salvador Dalí». Έπειτα από αυτήν τη διευκρίνιση, η Επιτροπή
μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η κατοικία του αναφέροντος βρίσκεται εντός των ορίων αυτού
που η οδηγία 91/271/ΕΟΚ, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1, ορίζει ως
«οικισμό»2, και ότι, συνεπώς, η συγκεκριμένη οικιστική περιοχή καλύπτεται από τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
παρέσχεσαν στην Επιτροπή Αναφορών οι ισπανικές αρχές, οι πιθανές εξαιρέσεις του 
άρθρου 3, παράγραφος 1, τελευταία πρόταση3 δεν έχουν εξετασθεί στη συγκεκριμένη 

                                               
1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52
2 Άρθρο 2, παράγραφος 4, της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ: «Οικισμοί»: οι περιοχές στις οποίες ο πληθυσμός ή/και οι 
οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να συλλέγονται 
και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης.
3 Άρθρο 3, παράγραφος 1, τελευταία πρόταση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
εγκατάσταση αυτών των δικτύων δεν δικαιολογείται, είτε λόγω του ότι δεν ωφελεί το περιβάλλον, είτε λόγω 
υπερβολικού κόστους, χρησιμοποιούνται μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστήματα που 
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περίπτωση.

Η Επιτροπή έχει εξετάσει προσεκτικά τις πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων:

1. με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην αναφορά, η Επιτροπή κίνησε νομική 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας για πλημμελή συμμόρφωση με την 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ στον οικισμό Corbera de Llobregat·

2. στην αλληλογραφία του με την Επιτροπή, ο αναφέρων αμφισβήτησε την ολοκλήρωση της 
τυπικής μεταφοράς. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει τα εξής:

i. με βάση το άρθρο 249 της Συνθήκης, μια οδηγία «δεσμεύει κάθε κράτος μέλος 
στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την 
επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών»·
ii. οι πράξεις μεταφοράς από την Ισπανία, Real Decreto-ley 11/1995 και Decreto-
ley 509/1996, συμπλήρωσαν την ήδη υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την
υποχρέωση των δήμων να παρέχουν περισυλλογή των λυμάτων (γενικό δίκαιο που
διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση 7/1985 («Reguladora de las Bases de Régimen
Local», άρθρο 26), με ειδική αναφορά στη σχετική ήδη υφιστάμενη νομοθεσία στο 
προοίμιο του Real Decreto-ley 11/1995).

3. όσον αφορά τα άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στην αναφορά, η Επιτροπή έχει
εξηγήσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις ότι δεν υπάρχει νομική βάση προκειμένου να 
παρέμβει η Επιτροπή.

                                                                                                                                                  
επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.
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