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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 274/2006, Geoffrey Kealty, Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen, direktiivin 91/271/ETY väitetyistä rikkomuksista Corbera de 
Llobregatin (Katalonia, Espanja) paikallisten viranomaisten toimesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että noin 15 000 asukkaan Corbera de Llobregatissa (Katalonia, 
Espanja) ei vielä ole yhdyskuntajätteen keräysjärjestelmää. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
paikalliset sekä Katalonian ja Espanjan viranomaiset, jotka eivät ole korjanneet tilannetta, 
rikkovat EY:n direktiiviä 91/271/ETY. Vetoomuksen esittäjä kertoo, ettei Corbera de 
Llobregatille ole myönnetty mitään tukea eikä se kuulu EU:n rahoittamien jätevesihankkeiden 
piiriin. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. elokuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja 
työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

Tausta

EU:n lainsäädäntö

Direktiivi 91/271/ETY1 yhdyskuntajätevesien käsittelystä

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on määriteltävä 
haavoittumiselle alttiit alueet.

                                               
1 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.
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Direktiivin 3 artiklassa todetaan, että:

"Jos yhdyskuntajätevedet johdetaan vesistöihin, joita pidetään 5 artiklassa määriteltyinä 
'haavoittumiselle alttiina alueina', jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
viemäröintijärjestelmä on käytössä 31 päivään joulukuuta 1998 mennessä taajamissa, joiden 
avl on suurempi kuin 10 000.

Jos keräysjärjestelmän rakentaminen ei ole perusteltua, joko siksi, ettei siitä olisi hyötyä 
ympäristölle, tai erittäin korkeiden kustannusten takia, on käytettävä erillisjärjestelmiä tai 
muita asianmukaisia järjestelmiä, joilla saavutetaan yhtä hyvä ympäristönsuojelun taso."

Direktiivin 91/271/ETY mukaiseksi haavoittumiselle alttiiksi alueeksi luokitteleminen

Llobregat-joki määriteltiin vuonna 2002 haavoittumiselle alttiiksi alueeksi1 (joen lähteeltä 
Sant Feliu de Llobregatiin).

Maantieteellisen aineiston2 mukaan Corbera de Llobregatin asutuskeskus sijaitsee Llobregat-
joen valuma-alueella Sant Feliu de Llobregatin ylävirrassa.

Jatkuvat rikkomukset

Komissio on käynnistänyt Espanjaa vastaan kaksi "horisontaalista" (eli maanlaajuista) 
rikkomusmenettelyä direktiivin 3, 4 ja 5 artiklan rikkomuksista. Menettelyt kattavat monet 
Espanjan asutuskeskukset. Espanjan viranomaiset eivät kuitenkaan tehneet ilmoitusta Corbera 
de Llobregatin asutuskeskuksesta komission direktiivin 91/271/ETY mukaisesti järjestämien 
raportointimenettelyjen yhteydessä, joten se ei sisälly mainittuihin rikkomusmenettelyihin.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä väittää, että yli 15 000 asukkaan Corbera de Llobregatin asutuskeskusta 
ei ole varustettu direktiivin vaatimusten mukaisella keräysjärjestelmällä. Hän kertoo puolen 
asutuskeskuksen asukkaista käyttävän vieläkin saostuskaivoja.

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset ovat 
epäonnistuneet direktiivin 91/271/ETY täytäntöönpanossa.

Hän mainitsee, että asutuskeskus ei sisälly direktiivin täytäntöönpanosuunnitelmaan eikä se 
ole saanut lainkaan EU:n tukea.

Komission kommentit

Vetoomuksen esittäjä ja komissio ovat käyneet kirjeenvaihtoa jo joulukuusta 2005 lähtien.

Helmikuun 20. ja huhtikuun 3. päivänä 2006 päivätyissä kirjeissään (ks. liitteet) komissio 
tiedotti vetoomuksen esittäjälle monien vetoomuksessa esitettyjen kysymysten käsittelystä:

                                               
1 Päätös MAB/124/2002, julkaistu Katalonian virallisessa lehdessä 11. tammikuuta 2002.
2 CCM2 -tietokanta (Valuma-alueiden karakterisointi ja mallintaminen), Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) –
Ympäristön ja kestävän kehityksen tutkimuslaitos (IES) – versio 0.3.
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– mitä tulee direktiivin täytäntöönpanoon 19 artiklan mukaisesti: Komissio arvioi 
parhaillaan sitä, kuinka Espanja on siirtänyt direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

– mitä tulee Corbera de Llobregatin puuttumiseen 17 artiklan mukaisesta ohjelmasta 
direktiivin täytäntöön panemiseksi: Tämä seikka liittyy siihen, että kyseisen ohjelman 
puitteissa annettu tieto kootaan yhteen kansallisella tasolla, eikä sen pohjalta voida siten 
johtaa yksityiskohtaisia tietoja yhdestä asutuskeskuksesta.

Mitä tulee EU:n yhdyskuntajätevesihankkeille myöntämiin varoihin, komissio ilmoittaa 
valiokunnalle, että Corbera de Llobregatin asutuskeskus on saanut Euroopan 
aluekehitysrahastosta 750 000 euron suuruisen avustuksen, mikä vastaa 50 prosenttia 
kokonaiskuluista, hankkeeseen nimeltä "Colector de Corbera".

Mitä tulee nykyiseen keräysjärjestelmään, ottaen huomioon myös tuomioistuimen tuomion C-
119/02 (komissio v. Helleenien tasavalta), komissio katsoo, että viemäröintijärjestelmän 
puuttuminen ja saostuskaivojen yleistynyt käyttö rikkoo direktiivin 3 artiklaa.

Johtopäätös

Komissio ryhtyy asianmukaisiin toimiin Corbera de Llobregatin asutuskeskuksen liittämiseksi 
direktiivin 91/271/ETY 3 artiklan rikkomisen johdosta käynnistettyjen nykyisten tai uusien 
rikkomusmenettelyjen piiriin. Liitteet:

1. Komission kirje Geoffrey Kealtylle, päivätty 20. helmikuuta 2006 (D(2006)3214)
2. Komission kirje Geoffrey Kealtylle, päivätty 3. huhtikuuta 2006 (D(2006)5465).

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

Tausta

Vetoomuksen esittäjä on kirjoittanut aikaisemmin samaan aikaan sekä vetoomusvaliokunnalle 
että Euroopan komissiolle. Näin ollen komissio on vastannut vetoomusvaliokunnalle sekä 
suoraan Kealtylle institutionaalisten velvoitteidensa ja hyvää hallintotapaa koskevien 
menettelysääntöjensä mukaisesti.

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin 91/271/ETY1 oikeudelliset puitteet 
esitetään lokakuussa 2006 annetussa komission tiedonannossa.

Vetoomuksen esittäjän ilmoittamat lisätiedot

Kealtyn viimeisimmässä, 27. helmikuuta 2007 päivätyssä kirjeessä Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnalle sekä hänen 15. joulukuuta 2006 ja 5. maaliskuuta 2006 päivätyissä 
kirjeissään komissiolle otetaan esille useita kysymyksiä:

– 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla myönnettyjen kehitys- ja rakentamislupien pätevyys

                                               
1 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40–52.
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– viemäröintijärjestelmän rahoitus kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla (Euroopan 
aluekehitysrahasto)

– Espanjan väitetyt rikkomukset direktiivin 91/271/ETY säännöksiä vastaan, erityisesti 3, 
4, 17 ja 19 artiklan säännöksiä vastaan, Corbera de Llobregatin asutuskeskuksen ja sen 
läheisyydessä sijaitsevien asutuskeskusten koko sekä toteutetut 
täytäntöönpanotoimenpiteet

– järjestelyjä koskevat Espanjan teknistaloudelliset toimintatavat (”Juntas de 
compensación”).

Komission kommentit

1960-, 1970- ja 1980-luvuilla myönnettyjen kehitys- ja rakentamislupien pätevyys

Vetoomuksen esittäjä viittaa kehityslupiin, jotka paikallisviranomaiset ovat myöntäneet 1960-
ja 1970-luvulla, sekä rakennuslupaan, joka on myönnetty hänelle vuonna 1989 hänen oman 
talonsa rakentamista varten (mukaan luettuna jäteveden hävittämiseen käytetty saostuskaivo). 
Jätevesien keräämistä ja käsittelyä koskevia direktiivin 91/271/ETY säännöksiä sovelletaan 
sekä yksityisiin että julkisiin jätevesien keräysjärjestelmiin. Kun otetaan huomioon, että 
direktiivin antamisen aikoihin vain osassa jätevesien keräämistä ja käsittelyä noudatettiin 
direktiivin säännöksiä, oli selvää, että direktiivin täytäntöönpano merkitsisi huomattavia 
suunnittelutoimenpiteitä ja investointeja, mutta myös asiasta vastaavien jäsenvaltioiden 
viranomaisten myöntämien lupien painoarvon heikkenemistä. Direktiivillä ei kuitenkaan 
puututa järjestelyjä koskeviin jäsenvaltioiden toimintatapoihin, kuten jäteveden keräämisen ja 
käsittelyn järjestämistä koskevaan vastuuseen. Tämä on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioiden vastuulla.

Viemäröintijärjestelmien rahoittaminen kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla

EY:n perustamissopimuksella määrätään saastuttaja maksaa -periaatteesta (175 artiklan 
2 kohta) ja siitä, että jäsenvaltiot huolehtivat ympäristöpolitiikan rahoittamisesta ja 
täytäntöönpanosta (175 artiklan 4 kohta), sanotun kuitenkaan rajoittamatta eräitä luonteensa 
vuoksi yhteisölle kuuluvia toimenpiteitä. Tällaiset luonteensa vuoksi yhteisölle kuuluvat 
toimenpiteet on aiemmin, sekä kaudeksi 2007–2013, hyväksytty koheesiorahastoa ja 
Euroopan aluekehitysrahastoa koskevilla asetuksilla. Tällaisten yhteisön rahoitusvälineiden 
ensisijaisina edunsaajina ovat kuitenkin jäsenvaltiot, joilla on oikeus ja velvollisuus valita 
soveltamisalan puitteissa omat painopisteensä ja hankkeensa. Kealtylle on jo toimitettu tietoa 
yhteisön rahoitusvälineistä komission 20. helmikuuta 2006 päivätyllä kirjeellä.

Espanjan väitetyt rikkomukset direktiivin 91/271/ETY säännöksiä vastaan, erityisesti 3, 4, 17 
ja 19 artiklan säännöksiä vastaan, Corbera de Llobregatin asutuskeskuksen ja sen 
läheisyydessä sijaitsevien asutuskeskusten koko sekä toteutetut täytäntöönpanotoimenpiteet

Kuten vetoomusta nro 274/2006 koskevassa komission selvityksessä aiemmin todettiin, 
komissio on käynnistänyt rikkomismenettelyt Espanjaa vastaan, koska se ei ole noudattanut 
direktiivin 91/271/ETY säännöksiä. Vetoomuksen esittäjän toimittamat tiedot Corbera de 
Llobregatin asutuskeskuksen (”taajama”) koosta on sisällytetty rikkomismenettelyyn, minkä 
perusteella rikkomismenettelyä sovelletaan myös Corberaan. Komissio haluaa korostaa tässä 
yhteydessä, että kansalaisten kanteluja ja vetoomuksia hyödynnetään usein 
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rikkomismenettelyjen puitteissa. Asiasta ilmoitettiin Kealtylle 3. huhtikuuta 2006 päivätyllä 
kirjeellä.

Komissio toteuttaa tarvittavat rikkomismenettelyt EY:n perustamissopimuksen valvojana.

Direktiivin 91/271/ETY osalta voidaan todeta, että se on julkaistu kaikilla yhteisön kielillä 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se on myös saatavilla Internetissä. Se on kaikkien 
direktiivien tavoin osoitettu jäsenvaltioille, joten se on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Kansallisen lainsäädännön julkaiseminen on jäsenvaltioiden vastuulla.

Järjestelyjä koskevat Espanjan teknistaloudelliset toimintatavat (”Juntas de compensación”).

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa katsovansa, että jäteveden keräämistä ja käsittelyä koskevat 
järjestelyihin liittyvät toimintatavat Kataloniassa (vastuu jaettu Katalonian vesihuoltoviraston 
ja paikallisen juntas de compensación -korvauselimen kesken) ovat riittämättömiä. Hän 
pyytää puuttumaan asiaan tilanteen korjaamiseksi.

Direktiivillä 91/271/ETY jätevesien keräämiselle ja käsittelylle asetetaan selvät ja 
yksiselitteiset ympäristövaatimukset. Komissio toteuttaa EY:n perustamissopimuksen 
vartijana tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet. Paikallisella, alueellisella tai kansallisella 
tasolla toteutettavat teknistaloudelliset järjestelyt ovat kuitenkin toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulla. Näin ollen komission suorille toimille ei ole 
oikeusperustaa.

Komission kanta

Komissio on EY:n perustamissopimuksen vartijana toteuttanut tarvittavat toimet 
direktiivin 91/271/ETY täytäntöön panemiseksi Espanjassa. Se aikoo myös jatkaa valvontaa. 
Tiedot, jotka vetoomuksen esittäjä on suorittanut suoraan komissiolle ja joihin on viitattu 
vetoomuksessa, on otettu huomioon näissä täytäntöönpanotoimenpiteissä.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008

Vetoomuksen esittäjän ja Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan välillä on käyty 
vuoden 2006 huhtikuusta lähtien laajaa kirjeenvaihtoa. Samaan aikaan vetoomuksen esittäjä 
on kääntynyt myös suoraan komission puoleen.

Vetoomuksen esittäjä ja Espanjan viranomaisten edustaja olivat läsnä vetoomusvaliokunnassa 
13. syyskuuta 2007. 

Vetoomuksen esittäjän huolenaiheet yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin 
91/271/ETY kannalta ovat

–  yhdyskuntajätevesien keräystä koskevien velvoitteiden rikkominen
–  puutteellinen siirtäminen osaksi Espanjan lainsäädäntöä. 

Vetoomuksen esittäjä toimitti 13. syyskuuta useita asiakirjoja (lausunnon "the statement of 
Geoffrey John Kealty", kokousasiakirjan ja raportin "informe por John Kealty and Rosa 
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Ibanez Julve"). Myöhemmin hän toimitti vetoomusvaliokunnalle kolme lisäasiakirjaa (jotka 
on päivätty 18. marraskuuta 2007, 2. joulukuuta 2007 ja 16. joulukuuta 2007).

Espanjan viranomaiset toimittivat vetoomusvaliokunnalle kirjeen (joka on päivätty 16. 
lokakuuta 2007).

Komissio voi nyt todeta seuraavaa. Vetoomuksen esittäjän talon sijainti on ratkaisevan tärkeä 
seikka päätettäessä, kuuluuko asia direktiivin soveltamisalaan: tässä ovat määräävinä tekijöinä 
sijainti asutuskeskuksen sisällä ja kyseisen asutuskeskuksen koko.

a) Espanjaa vastaan käynnistetyn horisontaalisen rikkomusmenettelyn yhteydessä (jonka 
yhteydessä komissio oli vetoomuksen vuoksi esitellyt Corbera de Llobregatin) 
Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että asutuskeskuksen koko on 2,567 
asukasvastinelukua. Vetoomuksen esittäjän mainitsema koko on yli 15,000 
asukasvastinelukua.

b) Vetoomusvaliokunnalle tähän mennessä esitettyjen tietojen perusteella ei ole 
mahdollista arvioida vetoomuksen esittäjän talon tarkkaa sijaintia. Myöskään 
Internetissä1 tehty etsintä ei anna vakuuttavia tuloksia. 

Espanjan viranomaisten kirjeessä tehdään yhteenveto direktiivin 91/271/ETY 
täytäntöönpanosta kansallisella ja alueellisella tasolla. Siinä todetaan, että taajaman 
ongelmaan vastataan (ennen kaikkea) PSARU-välineen (yhdyskuntajätevesien 
viemäröintiohjelmat) keinoin. Taajama, jossa vetoomuksen esittäjä asuu, ilmoitetaan nyt 
liitetyksi runkoviemäriin ("collector en alta"), joka on liitetty Sant Feliu de Corberatin 
yhdyskuntajätevesien käsittelylaitokseen. Kuitenkin yhdistämislupa puuttuu. 

Vetoomuksen esittäjä vahvistaa, että hänen taajamassaan viemärijärjestelmä on nyt 
paikoillaan ("collector en baja") mutta kiistää, että runkoviemäri ("collector en alta") olisi 
valmis, koska kolme pumppua yhä puuttuu. 

Vetoomuksen esittäjän mukaan direktiivin 2 artiklan 5 kohtaa, joka koskee keräysjärjestelmän 
määrittämistä, ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi Espanjan säädöstä 11/95.

Komissio on tutkinut mainitun määritelmä siirtämistä osaksi alueellista lainsäädäntöä eikä ole 
todennut, että yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu. 

Komissio jatkaa meneillään olevaa horisontaalista rikkomusmenettelyä Espanjaa vastaan
varmistaakseen, että kaikkia direktiivin 91/271/ETY säännöksiä noudatetaan. Sen jälkeen se 
tekee tiedusteluja vetoomuksen esittäjän talon tarkasta sijainnista Corbera de Llobregatissa. 
Komissio toimittaa sitten vetoomusvaliokunnalle täydentävät tiedot.

6. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008

Vetoomuksessa valitetaan toiminnallisen jäteveden keräys- ja käsittelyjärjestelmän puutteesta 

                                               
1  www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr.
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tietyllä Corbera de Llobregatin (Espanja) kunnassa sijaitsevalla asutusalueella. Lisäksi 
vetoomukseen on liitetty tietoja 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla myönnettyjen kehitys- ja 
rakentamislupien pätevyydestä, viemäröintijärjestelmien rahoittamisesta kansallisella tasolla 
ja Euroopan tasolla, direktiivin 91/271/ETY siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä 
sekä Espanjan teknistaloudellisista toimintatavoista (viemäröintijärjestelmien suunnittelusta, 
rakentamisesta ja käytöstä vastaavat eri tahot, Agencia Catalana de l'Aigua-ACA, Juntas de 
compensación). 

Vetoomusvaliokunnan pyynnöstä komissio on arvioinut asiaa kattavasti ja vastannut useilla 
ilmoituksilla, joista viimeisin annettiin tammikuussa 2008.

Viimeisimmässä, tammikuussa 2008 antamassaan ilmoituksessa komissio ilmoitti tutkivansa 
vetoomuksen esittäjän talon tarkan sijainnin Corbera de Llobregatin kunnassa. Nyt on 
selvinnyt, että aiempi epätietoisuus johtui siitä, että karttojen laatijat olivat käyttäneet samasta 
kadusta kahta eri nimeä, ”Calle de la Federación AAPP” ja "Calle Salvador Dalí”. Tämän 
selvennyksen johdosta komissio voi vahvistaa, että vetoomuksen esittäjän talo sijaitsee 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin 91/271/ETY1 tarkoittamassa 
”taajamassa”2, ja näin ollen tähän asutusalueeseen sovelletaan kyseisen direktiivin 3 ja 
4 artiklan määräyksiä. Espanjan viranomaisten vetoomusvaliokunnalle toimittamien tietojen 
mukaan 3 artiklan 1 kohdan viimeiseen lauseeseen3 sisältyvien mahdollisten poikkeusten 
soveltamista ei tässä tapauksessa ole harkittu.

Komissio on tutkinut huolellisesti vetoomuksen esittäjän ilmoittamat tiedot:

1. Komissio on käynnistänyt vetoomuksessa esitettyjen tietojen perusteella 
rikkomismenettelyt Espanjaa vastaan, koska se ei ole noudattanut direktiivin 91/271/ETY 
säännöksiä Corbera de Llobregatin taajamassa. 

2. Komission kanssa käymässään kirjeenvaihdossa vetoomuksen esittäjä on myös epäillyt, 
että direktiivi on siirretty puutteellisesti osaksi Espanjan lainsäädäntöä. Komissio haluaa 
korostaa seuraavaa:

a. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 240 mukaan direktiivi ”velvoittaa 
saavutettavaan tulokseen nähden jokaista jäsenvaltiota, mutta jättää kansallisten 
viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot”;

b. Direktiivi siirrettiin osaksi Espanjan lainsäädäntöä kuninkaan asetuksilla 11/1995 
(Real Decreto-ley 11/1995) ja 509/1996 (Real Decreto-ley 509/1996). Nämä 
asetukset täydensivät jo olemassa olevaa lainsäädäntöä, jossa määrätään kuntien 
velvollisuuksista yhdyskuntajätevesien keräämisen osalta (paikallishallinnosta 
säätävä yleislaki 7/1985 (Reguladora de las Bases de Régimen Local 26 artikla), 

                                               
1 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40–52
2 Direktiivin 91/271/ETY 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetaan ”taajamalla" aluetta, jossa on niin tiheä asutus ja/tai 
niin runsaasti yritystoimintaa, että jätevedet on viemäröitävä ja johdettava jätevedenpuhdistamoon tai 
purkupaikkaan. 
3 Direktiivin 91/271/ETY 3 artiklan 1 kohdan viimeinen lause: ”Jos keräysjärjestelmän rakentaminen ei ole 
perusteltua, joko siksi, ettei siitä olisi hyötyä ympäristölle, tai erittäin korkeiden kustannusten takia, on 
käytettävä erillisjärjestelmiä tai muita asianmukaisia järjestelmiä, joilla saavutetaan yhtä hyvä 
ympäristönsuojelun taso”.
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kuninkaan asetuksen 11/1995 johdanto-osassa viitataan erityisesti tämänkaltaiseen 
olemassa olevaan lainsäädäntöön).

3. Mitä tulee muihin vetoomuksessa käsiteltyihin kysymyksiin, komission on jo aiemmissa 
ilmoituksissaan selvittänyt, ettei komission toimille ole oikeusperustaa.
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