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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

A Geoffrey Kealty, brit állampolgár által benyújtott 0274/2006. számú petíció a 
91/271/EGK irányelvnek a Corbera de Llobregat-i (Katalónia, Spanyolország) helyi 
hatóságok általi állítólagos megsértéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a kb. 15 000 fős népességgel rendelkező Corbera de 
Llobregatnak (Katalónia, Spanyolország) még létre kell hoznia a településihulladék-gyűjtő 
rendszerét. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a helyi katalán és spanyol hatóságok azzal, 
hogy nem oldják meg a fennálló helyzetet, megsértik a 92/271/EK irányelvet. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy Corbera de Llobregat mindeddig semmilyen támogatásban nem 
részesült, és nem vett részt az Európai Unió által támogatott egyik szennyvízkezeléssel 
foglalkozó projektben sem. A petíció benyújtója a helyzet kivizsgálását kéri az Európai 
Parlamenttől.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. augusztus 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. január 25.

Háttér

EU-s jogszabályi rendelkezések
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A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv1

Az 5. cikk (1) bekezdése előírja, hogy a tagállamok kijelölik az érzékeny területeket.

A 3. cikk a következőt mondja ki:

„A 10000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomerációknál az 5. cikkben szereplő 
meghatározás szerint „érzékeny terület”-nek tekintett befogadó vizekbe kibocsátott települési 
szennyvíz esetében a tagállamok biztosítják, hogy a gyűjtőrendszerek legkésőbb 1998. 
december 31-ig elkészüljenek.

Ahol a gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti 
előnyökkel, akár mert aránytalanul nagy költségekkel járna, azonos szintű környezetvédelmet 
nyújtó egyedi rendszereket vagy más megfelelő intézkedéseket kell alkalmazni.”

Érzékeny területek kijelölése a 91/271/EGK irányelv alapján

A Llobregat folyót 2002-ben érzékeny területként jelölték ki2  (forrásától Sant Feliu de 
Llobregatig).

A földrajzi információk3 alapján a Corbera de Llobregat-i agglomeráció a Llobregat folyó 
vízgyűjtő területén található, Sant Feliu de Llobregattól folyásirányban felfelé.

Jelenleg zajló jogsértési ügyek

A Bizottság az irányelv 3., 4. és 5. cikkének megsértése miatt két „horizontális” (azaz az 
egész országra kiterjedő) jogsértési eljárásokat indított Spanyolország ellen. Ezek számos 
spanyol agglomerációra vonatkoznak. A spanyol hatóságok soha nem jelentették a Corbera de 
Llobregat-i agglomerációt a Bizottság 91/271/EGK irányelv szerinti jelentéstételi gyakorlata 
keretében, ezért az nem szerepel ezekben az eljárásokban.

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Corbera de Llobregat-i agglomeráció több mint 15 000 
fős lakossággal rendelkezik és nincs az irányelv előírásainak megfelelő szennyvízgyűjtő 
rendszere. Arról számol be, hogy az agglomeráció felében még mindig emésztőgödröket 
alkalmaznak.

Úgy véli, hogy a helyi, regionális és nemzeti hatóságok nem hajtották végre a 91/271/EGK 
irányelvet.

Megemlíti, hogy az agglomerációt még nem vették fel az irányelv végrehajtási programjába, 
és az EU-tól semmilyen támogatást nem kapott.

A Bizottság észrevételei

                                               
1 HL L 135., 1991.5.31., 40. o.
2 A Katalóniai Hivatalos Közlönyben közzétett MAB/124/2002 állásfoglalás, 2002. január 11.
3 A Közös Kutatóközpont – Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Intézet (IES) által készített CCM2 

(Vízgyűjtőterületek jellemzése és modellezése) – 0.3. változat
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A petíció benyújtója és a Bizottság között már 2005 decembere óta zajlik levélváltás.

A Bizottság a 2006. február 20-i és 2006. április 3-i levelében (lásd a mellékleteket) 
tájékoztatta a petíció benyújtóját több, a petícióban felvetett kérdésről:

az irányelv 19. cikk szerinti átültetését illetően: A Bizottságban jelenleg folyik a 
Spanyolország általi átültetés felülvizsgálata..

– azt illetően, hogy Corbera de Llobregat nem szerepel az irányelv 17. cikk szerinti 
végrehajtási programjában: Ez ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy az e programban 
nyújtott információkat nemzeti szinten összesítik, és ezért abból az adott 
agglomerációra vonatkozóan nem nyerhető részletes információ.

A települési szennyvíz kezelésével foglalkozó projektek EU finanszírozását illetően a 
Bizottság arról tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy a Corbera de Llobregat-i 
agglomeráció 750 000 EUR összegű, 50%-os támogatást kapott az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból a „Colector de Corbera” elnevezésű projekthez".

Az alkalmazott gyűjtőrendszert illetően, valamint hivatkozva a Bíróság C-119/02. sz. ügyben 
hozott ítéletére (Bizottság kontra Görög Köztársaság) a Bizottság azon a véleményen van, 
hogy a gyűjtőrendszer hiánya vagy az emésztőgödrök általános alkalmazása az irányelv 3. 
cikkének megsértését jelenti.

Következtetés

A Bizottság megfelelő intézkedéseket fog tenni, hogy bevonja a Corbera de Llobregat-i 
agglomerációt a 91/271/EGK irányelv 3. cikkének megsértésével kapcsolatban zajló vagy 
újonnan indított eljárásokba. Mellékletek:

1. A Bizottság 2006. február 20-án kelt, Kealty úrnak címzett levele (D(2006)3214)
2. A Bizottság 2006. április 3-án kelt, Kealty úrnak címzett levele (D(2006)5465).

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2007. május 7.

Háttér

A petíció benyújtója korábban egyidejűleg írt az Európai Parlament Petíciós Bizottságának és 
az Európai Bizottságnak. Ennek következtében a Bizottság az intézményi kötelezettségeivel 
és a helyes hivatali magatartásra vonatkozó magatartási kódexszel összhangban válaszolt a 
Petíciós Bizottságnak, valamint közvetlenül Kealty úrnak.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv1 jogi keretét a Bizottság 2006. 
októberi közleménye határozza meg.

A petíció benyújtója által megküldött további információk

Kealty úrnak az Európai Parlament Petíciós Bizottságához küldött legutóbbi, 2007. február 

                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.
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27-i levele, valamint a Bizottsághoz küldött, 2006. december 15-i és 2006. március 5-i levele 
több kérdéssel foglalkozott:-

- az 1960-as, 1970-es és 1980-as években kiadott fejlesztési és építési engedélyek 
érvényessége;

- a szennyvízgyűjtő és -elvezető rendszer nemzeti és európai szintű finanszírozása (Európai 
Regionális Fejlesztési Alap);

- a 91/271/EGK irányelv fő rendelkezéseinek, és különösen a 3., 4., 17. és 19. cikkének 
Spanyolország általi állítólagos be nem tartása, a Corbera de Llobregat település és a 
környező települések területének mérete; az elvégzett végrehajtási intézkedések;

- a Spanyolországban alkalmazott technikai/pénzügyi szervezeti megközelítések („Juntas de 
compensación”).

A Bizottság észrevételei

Az 1960-as, 1970-es és 1980-as években kiadott fejlesztési és építési engedélyek 
érvényessége

A petíció benyújtója a helyi hatóságok által az 1960-as és 1970-es években kiadott fejlesztési 
engedélyekre, valamint a számára a saját házára vonatkozóan 1989-ben kiadott építési 
engedélyre hivatkozik (beleértve a szennyvíz ártalmatlanításának eszközéül szolgáló 
emésztőgödröt). A 91/271/EGK irányelvnek a szennyvíz összegyűjtésére és kezelésére 
vonatkozó rendelkezései a magán- és köztulajdonban levő szennyvízgyűjtő és -elvezető 
rendszerekre egyaránt alkalmazandók. Mivel az elfogadásának időpontjában a 
szennyvízgyűjtő és -kezelő rendszereknek csupán egy része felelt meg az irányelvnek, 
nyilvánvaló volt, hogy számottevő területfejlesztést és beruházást, valamint a tagállamok 
illetékes hatóságai által kiadott, eltérésekről szóló engedélyeket tesz szükségessé. Az irányelv 
azonban nem befolyásolja a tagállamok szervezeti megközelítéseit, mint például a szennyvíz 
gyűjtésére és kezelésére vonatkozó szervezeti felelősséget. Ez – a szubszidiaritás elvét 
követve – a tagállamok feladata.

A szennyvízgyűjtő és -elvezető rendszer nemzeti és európai szintű finanszírozása

A Szerződés előírja a „szennyező fizet” elvet (a 175. cikk (2) bekezdése), továbbá azt, hogy a 
környezetvédelmi politika finanszírozása és végrehajtása a tagállamok feladata (175. cikk (4) 
bekezdés), bizonyos közösségi jellegű intézkedések sérelme nélkül. A múltban, valamint a 
2007-től 2013-ig tartó időszakra nézve a Kohéziós Alapról és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról szóló rendeletek fogadtak el ilyen közösségi jellegű intézkedéseket. Az 
ilyen közösségi finanszírozási eszközök elsődleges kedvezményezettjei azonban a tagállamok, 
és a tagállamok jogai és feladatai közé tartozik – a jogosultság hatályán belül – a prioritásaik 
és projektjeik kiválasztása. Kealty úr 2006. február 20-án levélben már tájékoztatást kapott a 
Bizottságtól a közösségi finanszírozási eszközökről.

A 91/271/EGK irányelv fő rendelkezéseinek, és különösen a 3., 4., 17. és 19. cikkének 
Spanyolország általi állítólagos be nem tartása, a Corbera de Llobregat település és a 
környező települések területének mérete; az elvégzett végrehajtási intézkedések

A 274/2006. sz. petícióról szóló korábbi bizottsági közleményben leírtak szerint a Bizottság 
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jogsértési eljárásokat indított Spanyolország ellen a 91/271/EGK irányelv rendelkezéseinek be 
nem tartása miatt. A petíció benyújtója által a Corbera de Llobregat település területének 
méretéről („agglomeráció”) küldött információt beépítették az említett jogsértési eljárásba, 
így a jogsértési eljárás alkalmazási körét Corberára is kiterjesztették. A Bizottság ennek 
kapcsán hangsúlyozni kívánja, hogy a polgárok által benyújtott panaszokat és petíciókat a 
jogsértési eljárások keretében igen gyakran felhasználják. Kealty urat e tényről 2006. április 
3-án, levélben tájékoztatták.

A Bizottság a Szerződés őreként lefolytatja a szükséges jogsértési eljárásokat.

Ami a 91/271/EGK irányelvet illeti, azt a Közösség összes nyelvén kihirdették az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában, és az interneten is elérhető. Ugyanakkor – mint minden irányelv 
esetében – annak a tagállamok a címzettjei, következésképpen a nemzeti jogszabályokba át 
kell ültetni. A nemzeti jogszabályok kihirdetése a tagállamok feladata.

A Spanyolországban alkalmazott technikai/pénzügyi szervezeti megközelítések („Juntas de 
compensación”).

A petíció benyújtója azt állítja, hogy véleménye szerint a Katalóniában a szennyvíz gyűjtésére 
és kezelésére alkalmazott szervezeti megközelítések (a feladatok megosztása a katalán 
vízügyi ügynökség és a helyi „juntas de compensación” között) nem megfelelőek, és 
beavatkozást kér a helyzet megváltoztatására.

A 91/271/EGK irányelv világos és egyértelmű környezetvédelmi előírásokat határoz meg a 
szennyvíz összegyűjtésére és kezelésére, és a Bizottság a Szerződés őreként megteszi a 
szükséges végrehajtási intézkedéseket. A szubszidiaritás elvét követve azonban a 
technikai/pénzügyi szervezés – legyen szó helyi, regionális vagy nemzeti szintről – a 
tagállamok kizárólagos felelőssége. Következésképpen a Bizottságnak nincs jogalapja a 
közvetlen beavatkozásra.

A Bizottság álláspontja

A Bizottság a Szerződés őreként megtette a 91/271/EGK irányelv spanyolországi 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket, és továbbra is így fog tenni. A petíció benyújtója 
által közvetlenül a Bizottságnak megküldött és a petícióban említett információkat e 
végrehajtási lépésekbe beépítették.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. április 17.

2006 áprilisa óta kiterjedt levelezés folyik a petíció benyújtója és az Európai Parlament 
Petíciós Bizottsága között, ugyanakkor a petíció benyújtója közvetlenül is megkereste az 
Európai Bizottságot.

A petíció benyújtója és a spanyol hatóságok képviselője 2007. szeptember 13-án látogatást 
tett a Petíciós Bizottságnál. 

A petíció benyújtójának a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv 
tekintetében a következő aggodalmai vannak:
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- - a települési szennyvízgyűjtési kötelezettség megsértése
- a spanyol jogszabályokba történő átültetés elégtelensége

Szeptember 13-án a petíció benyújtója számos információt nyújtott át („Geoffrey John Kealty 
nyilatkozata”, tárgyalási dokumentum és egy jelentés „informe por John Kealty and Rosa 
Ibanez Julve”). A későbbiekben további három dokumentumot nyújtott be a Petíciós 
Bizottságnak (2007. november 18-i, 2007. december 2-i, illetve 2007. december 16-i 
keltezéssel).

A spanyol hatóságok egy levelet nyújtottak be a Petíciós Bizottságnak 2007. október 16-i 
keltezéssel.

A Bizottság a következő észrevételeket teszi. A petíció benyújtója házának elhelyezkedése 
lényeges annak eldöntéséhez, hogy a házra kiterjed-e az irányelv hatásköre: az agglomeráción 
belüli elhelyezkedés, illetve az agglomeráció mérete

a) A Spanyolországgal szemben folytatott horizontális jogsértési eljárás keretében (amelybe a 
petíció eredményeként a Bizottság Corbera de Llobregat-t bevonta) a spanyol hatóságok azt 
jelentették, hogy a corbera de llobregat-i agglomeráció mérete 2567 lakosegyenértékű. A 
petíció benyújtója több mint 15 000 lakosegyenértékű méretet említ;

b) A Petíciós Bizottságnak ez idáig benyújtott információ nem teszi lehetővé a petíció 
benyújtója háza pontos elhelyezkedésének megállapítását. Az internetes keresés1 sem hoz 
döntő eredményt.  

A spanyol hatóságok levele röviden összefoglalja a 91/271/EGK irányelv nemzeti és 
regionális szintű átültetésének folyamatát. Megállapítja, hogy az urbanizáció kérdését 
prioritásként kezelik a PSARU (városi szennyvíz-csatornázási program) révén. A petíció 
benyújtójának lakhelye a jelentés szerint jelenleg egy fő gyűjtőhöz („collector en alta”) van 
bekötve, amely a Sant Feliu de Corberat városi szennyvízkezelő üzemhez kapcsolódik. A 
bekötési engedély azonban hiányzik. 

A petíció benyújtója megerősíti, hogy az urbanizációjában valóban van egy gyűjtőrendszer 
(„collector en baja”), azonban vitatja, hogy a fő gyűjtő („collector en alta”) elkészült volna, 
mivel 3 szivattyú még mindig hiányzik.  

A petíció benyújtója szerint az irányelvnek a gyűjtőrendszer meghatározására vonatkozó 2. 
cikk (5) bekezdését nem ültették át megfelelően a spanyol 11/95-ös törvényerejű rendeletbe.

A Bizottság megvizsgálta az említett meghatározás regionális jogszabályokba történő 
átültetésének megfelelőségét anélkül, hogy bárminemű közösségi jogszabálysértést 
megállapított volna. 

A Bizottság tovább folytatja a Spanyolország ellen már folyó horizontális jogsértési eljárást 
                                               
1  www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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annak biztosítására, hogy a 91/271/EGK irányelv minden rendelkezésének eleget tegyenek és 
ezt követően vizsgálatot folytat a petíció benyújtója házának Corbera de Llobregat-ban való 
pontos elhelyezkedésére vonatkozóan. Az Európai Bizottság ezt követően kiegészítő 
tájékoztatást fog nyújtani a Petíciós Bizottságnak.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. június 10.

A petíció tárgyát alapvetően a szennyvízgyűjtés és -kezelés működésének hiánya alkotja a 
spanyolországi Corbera de Llobegat közigazgatási területén elhelyezkedő, meghatározott 
lakott területen. Ehhez az alapvető tényhez kapcsolódnak még az 1960-as, 1970-es és 1980-as 
években kiállított fejlesztési és építési engedélyek érvényességére, a szennyvízgyűjtő és 
elvezető rendszer nemzeti és európai szintű finanszírozására, a 91/271/EGK irányelv nemzeti 
jogba történő hivatalos átültetésére, valamint a spanyolországi technikai és pénzügyi 
szervezési megközelítésekre (a szennyvízgyűjtő és -elvezető rendszerek tervezése, megépítése 
és üzemeltetése különféle szervek feladata – Catalan Waters, Juntas de compensación) 
vonatkozó információk.

A Petíciós Bizottság felkérésére a Bizottság átfogó értékelést végzett a szóban forgó 
kérdésekben, és több közleménnyel is válaszolt, legutóbb 2008 januárjában.

A bizottsághoz intézett legutóbbi, 2008. januári közleményében a Bizottság vállalta, hogy 
megállapítja a petíció benyújtója házának pontos elhelyezkedését Corbera de Llobregat 
közigazgatási területén. Kiderült, hogy a korábbi bizonytalanság abból fakadt, hogy a térkép 
készítői ugyanazon utcára vonatkozóan az alábbi két eltérő nevet alkalmazták: „Calle de la 
Federación AAPP” és „Calle Salvador Dalí”. E helyesbítést követően a Bizottságnak 
módjában áll megerősíteni, hogy a petíció benyújtójának háza olyan terület határain belül 
helyezkedik el, amelyet a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv1

„agglomerációként” jellemez2, valamint hogy ebből adódóan a szóban forgó lakott terület az 
irányelv 3. és 4. cikkében foglalt kötelezettségek hatálya alá tartozik. A Petíciós Bizottsághoz 
a spanyol hatóságok által benyújtott információk alapján a 3. cikk (1) bekezdésének utolsó 
mondatában3 foglalt esetleges kivételeket ez esetben nem vették tekintetbe.

A Bizottság gondosan megvizsgálta a petíció benyújtója által adott információkat:

1. A petícióban foglalt tájékoztatás alapján a Bizottság jogsértési eljárást indított 
Spanyolország ellen az 91/271/EGK irányelv nem megfelelő betartása miatt a Corbera de 
Llobregat-i agglomerációban; 

2. A Bizottsággal folytatott levelezésében a petíció benyújtója megkérdőjelezte a nemzeti 
jogba történő hivatalos átültetés kielégítő mértékét. Ezzel összefüggésben a Bizottság az 

                                               
1 HL 135., 1991.5.30., 40–52. o.
2 A 91/271/EGK irányelv 2. cikkének 4. pontja: „»agglomeráció«: olyan terület, ahol a népesség illetve a 
gazdasági tevékenység elegendően koncentrált ahhoz, hogy a települési szennyvizet összegyűjtsék és egy 
települési szennyvíztisztító telepre vagy a végső kibocsátási pontra vezessék. 
3 A 91/271/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének utolsó mondata: „Ahol a gyűjtőrendszerek létrehozása nem 
indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, akár mert aránytalanul nagy költségekkel járna, 
azonos szintű környezetvédelmet nyújtó egyedi rendszereket vagy más megfelelő intézkedéseket kell 
alkalmazni”.



PE384.382v04-00 8/8 CM\729340HU.doc

HU

alábbiakat kívánja kihangsúlyozni:

a. A Szerződés 249. cikke értelmében az irányelv „az elérendő célokat illetően (…) 
kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra 
hagyja”;

b. A szóban forgó jogszabályt a nemzeti jogba átültető spanyol jogi aktusok – a Real 
Decreto-ley 11/1995 és a Decreto-ley 509/1996 – kiegészítették a közigazgatási 
területek arra irányuló kötelezettségéről szóló, meglévő jogszabályokat, miszerint 
azoknak gondoskodniuk kell a szennyvíz összegyűjtéséről (a helyi 
önkormányzatokra vonatkozó általános jogszabály: 7/1985 („Reguladora de las 
Bases de Régimen Local”, 26. cikk), konkrét hivatkozással a preambulumban az 
ilyen jellegű, már meglévő jogszabályra: Real Decreto-ley 11/1995).

3. Ami a petíció további vonatkozásait illeti, a Bizottság több korábbi közleményében is 
kifejtette, hogy ebben az esetben a Bizottságnak nincs jogalapja a beavatkozáshoz.
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