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MEDEDELING AAN DE LEDEN
Verzoekschrift 274/2006, ingediend door Geoffrey Kealty (Britse nationaliteit), over 
vermeende schendingen van Richtlijn 91/271/EEG door de lokale overheden van 
Corbera de Llobregat (Catalonië, Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meldt dat Corbera de Llobregat (Catalonië, Spanje), met ongeveer 15 000 inwoners, 
nog steeds geen opvangsysteem voor stedelijk afvalwater heeft. Indiener is van mening dat 
het feit dat de lokale, Catalaanse en Spaanse overheden niets aan deze situatie doen, een 
inbreuk is op Richtlijn 91/271/EEG. Volgens hem wordt aan Corbera de Llobregat geen 
enkele subsidie toegekend en maakt het ook geen deel uit van een van de afvalwaterprojecten 
die door de EU worden gesubsidieerd. Indiener verzoekt het Europees Parlement de situatie te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 augustus 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Achtergrond

EU-wetgevingsbepalingen
Richtlijn 91/271/EEG1 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater
Overeenkomstig artikel 5, lid 1 dienen de lidstaten kwetsbare gebieden aan te wijzen.

Artikel 3 bepaalt dat:

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
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"Voor stedelijk afvalwater dat wordt geloosd in ontvangende wateren die worden beschouwd 
als ‘kwetsbare gebieden’ in de zin van artikel 5, zorgen de lidstaten ervoor dat er voor 
agglomeraties met meer dan 10 000 i.e. uiterlijk op 31 december 1998 opvangsystemen 
aanwezig zijn. 

Wanneer de aanleg van een opvangsysteem niet gerechtvaardigd is omdat het vanuit milieu-
oogpunt geen voordeel zou opleveren of buitensporig duur zou zijn, moet gebruik worden 
gemaakt van afzonderlijke systemen of andere passende systemen waarmee dezelfde graad 
van milieubescherming wordt bereikt."

Aanwijzing van een kwetsbaar gebied krachtens Richtlijn 91/271/EEG

In 2002 werd de rivier de Llobregat (vanaf haar bron tot aan Sant Feliu de Llobregat) 
aangewezen1 als kwetsbaar gebied.

Volgens geografische informatie2 ligt de agglomeratie Corbera de Llobregat stroomopwaarts 
van Sant Feliu de Llobregat in het stroomgebied van de Llobregat.

Lopende inbreukprocedures

De Commissie heeft twee ‘horizontale’ (d.w.z. betrekking hebbende op het hele land) 
procedures tegen Spanje ingeleid wegens inbreuk op de artikelen 3, 4 en 5 van de richtlijn. 
Deze omvatten een groot aantal Spaanse agglomeraties. Over de agglomeratie Corbera de 
Llobregat is door de Spaanse autoriteiten in verband met de krachtens Richtlijn 91/271/EEG 
uitgevoerde rapportages door de Commissie echter nooit melding gedaan en om die reden is 
deze agglomeratie niet in deze procedures opgenomen.

Het verzoekschrift

Indiener meldt dat de agglomeratie Corbera de Llobregat meer dan 15 000 inwoners telt en 
geen opvangsysteem heeft dat aan de voorwaarden van de richtlijn voldoet. Hij meldt dat de 
helft van de agglomeratie nog steeds gebruik maakt van septische tanks.
Hij is van mening dat de lokale, regionale en nationale autoriteiten Richtlijn 91/271/EEG niet 
zijn nagekomen.
Hij vermeldt dat de agglomeratie geen deel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma van deze 
Richtlijn en van geen enkele EU-subsidie heeft kunnen profiteren.

Commentaar van de Commissie over het verzoekschrift

Indiener en de Commissie voeren al sinds december 2005 een briefwisseling.

In haar brieven van 20 februari 2006 en 3 april 2006 (zie bijlagen), heeft de Commissie 

                                               
1 Resolutie MAB/124/2002 gepubliceerd in het Catalaanse publicatieblad van 11 januari 2002
2 CCM2 (Beschrijving en opstelling van modellen van stroomgebieden) van het GCO – Instituut voor milieu en 
duurzaamheid (IES) – versie 0.3.
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indiener over verschillende punten uit het verzoekschrift geïnformeerd:

Met betrekking tot de omzetting van de richtlijn zoals bedoeld in artikel 19: Op dit moment 
wordt in de Commissie de omzetting door Spanje geëvalueerd.
– over het ontbreken van Corbera de Llobregat in het uitvoeringsprogramma van de richtlijn 

zoals bedoeld in artikel 17: Dit heeft te maken met het feit dat de gegevens in dit 
programma op nationaal niveau worden geaggregeerd en derhalve kan er geen 
gedetailleerde informatie over de agglomeratie uit worden afgeleid.

Over EU-subsidies voor stedelijke afvalwaterprojecten, kan de Commissie de Commissie 
verzoekschriften meedelen dat de agglomeratie Corbera de Llobregat voor het project 
'Colector de Corbera' een bijdrage van EUR 750 000 heeft ontvangen uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling, de helft van de financiering van dit project.

Met betrekking tot het opvangsysteem, en onder verwijzing naar arrest van het Hof, zaak 
C-119/02 (Commissie tegen de Helleense Republiek), is de Commissie van oordeel dat het 
ontbreken van een opvangsysteem of het algemene gebruik van septische tanks een inbreuk is 
op artikel 3 van de richtlijn.

Conclusie

De Commissie zal passende maatregelen nemen om de agglomeratie Corbera de Llobregat op 
te nemen in lopende of nieuwe inbreukprocedures met betrekking tot inbreuk op artikel 3 van 
Richtlijn 91/271/EEG. Bijlagen:

1. Brief van de Commissie aan de heer Kealty van 20 februari 2006 (D(2006)3214)
2. Brief van de Commissie aan de heer Kealty van 3 april 2006 (D(2006)5465).

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

Achtergrond

In het verleden heeft indiener gelijktijdig brieven gestuurd aan de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement en aan de Europese Commissie. Daarom heeft 
de Commissie een reactie gezonden aan de Commissie verzoekschriften en eveneens 
rechtstreeks aan de heer Kealty, in overeenstemming met haar institutionele verplichtingen en 
haar gedragscode voor behoorlijk bestuur.

Het wettelijke kader van Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater1 wordt uiteengezet in de mededeling van de Commissie van oktober 2006.

Door indiener verstrekte aanvullende informatie

In de laatste brief van de heer Kealty aan de Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement van 27 februari 2007 en in de brieven aan de Commissie van 15 december 2006 en 
5 maart 2006 kwamen diverse punten aan de orde:

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.
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- de geldigheid van ontwikkelings- en bouwvergunningen uit de jaren zestig, zeventig en 
tachtig;

- de financiering van een rioleringsstelsel op nationaal en Europees niveau (Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling);

- vermeende niet-naleving door Spanje van de voornaamste bepalingen van Richtlijn 
91/271/EEG, in het bijzonder de artikelen 3, 4, 17 en 19, de grootte van de agglomeratie 
Corbera de Llobregat en naburige agglomeraties en de handhavingsmaatregelen;

- de technisch-financiële organisatie binnen Spanje (‘Juntas de compensación’).

Commentaar van de Commissie 

Geldigheid van ontwikkelings- en bouwvergunningen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig

Indiener verwijst naar de ontwikkelingsvergunningen die de lokale autoriteiten in de jaren 
zestig en zeventig hebben afgegeven, en naar een bouwvergunning die hem in 1989 voor zijn 
eigen huis is verleend (inclusief een septische tank om daarmee afvalwater te lozen). De 
bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG op het gebied van de opvang en behandeling van 
afvalwater gelden zowel voor particuliere als openbare afvalwatersystemen. Omdat bij de 
aanneming van de richtlijn slechts een deel van de opvang en behandeling van afvalwater 
strookte met de doelstellingen van de richtlijn, was het evident dat er aanzienlijke planning en 
investeringen nodig waren, maar ook dat er moest worden afgeweken van vergunningen die 
de in de lidstaten verantwoordelijke autoriteiten hadden afgegeven. De richtlijn bemoeit zich 
echter niet met de organisatorische aanpak van de lidstaten, zoals de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie van de opvang en behandeling van afvalwater. Conform het 
subsidiariteitsbeginsel wordt dit aan de lidstaten overgelaten.

Financiering van een rioleringsstelsel op nationaal en Europees niveau

In het Verdrag staat het beginsel vermeld dat de vervuiler betaalt (artikel 175, lid 5) en dat het 
aan de lidstaten is het milieubeleid te financieren en uit te voeren (artikel 175, lid 4), 
onverminderd bepaalde maatregelen met een communautair karakter. In het verleden, en 
eveneens voor de periode 2007-2013, zijn zulke maatregelen met een communautair karakter 
goedgekeurd via verordeningen betreffende het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. De primaire begunstigden van dergelijke communautaire 
financieringsinstrumenten zijn echter de lidstaten en de lidstaten hebben het recht en de 
verantwoordelijkheid om binnen de grenzen van de subsidiabiliteit hun prioriteiten en 
projecten te kiezen. De heer Kealty heeft reeds informatie over communautaire 
financieringsinstrumenten ontvangen in een brief van de Commissie van 20 februari 2006.

Vermeende niet-naleving door Spanje van de voornaamste bepalingen van Richtlijn 
91/271/EEG, in het bijzonder de artikelen 3, 4, 17 en 19, de grootte van de agglomeratie 
Corbera de Llobregat en naburige agglomeraties en de handhavingsmaatregelen

Zoals in de eerdere mededeling van de Commissie over verzoekschrift 274/2006 staat 
vermeld, heeft de Commissie inbreukprocedures tegen Spanje ingeleid wegens niet-nakoming 
van de bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG. De door indiener verstrekte informatie over de 
grootte van de agglomeratie Corbera de Llobregat is aan het dossier toegevoegd, zodat de 
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inbreukprocedure nu ook van toepassing is op Corbera. In dit kader wenst de Commissie te 
onderstrepen dat zowel klachten van burgers als verzoekschriften regelmatig voor 
inbreukprocedures worden gebruikt. De heer Kealty is hiervan in een brief van 3 april 2006 
op de hoogte gesteld.

Als hoedster van het Verdrag zal de Commissie de noodzakelijke inbreukprocedures voeren.

Richtlijn 91/271/EEG is gepubliceerd in alle talen van de Gemeenschap in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op het Internet. Zoals alle richtlijnen is ook 
deze richtlijn bedoeld voor de lidstaten en daarom is omzetting in nationale wetgeving nodig. 
De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de bekendmaking van nationale wetgeving.

Technisch-financiële organisatie binnen Spanje (‘Juntas de compensación’)

Indiener beschouwt de organisatie van de opvang en behandeling van afvalwater in Catalonië 
(taakverdeling tussen het Catalaanse wateragentschap en de lokale ‘juntas de compensación’) 
als ontoereikend en vraagt om maatregelen om deze situatie te veranderen.

Richtlijn 91/271/EEG bevat heldere en ondubbelzinnige milieueisen voor de opvang en 
behandeling van afvalwater en de Commissie neemt als hoedster van het Verdrag de 
noodzakelijke handhavingsmaatregelen. De organisatie op technisch en financieel gebied is 
echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de lidstaten conform het 
subsidiariteitsbeginsel en het maakt daarbij niet uit of de organisatie op lokaal, regionaal of 
nationaal niveau plaatsvindt. Daarom is er voor de Commissie geen juridische basis om 
rechtstreeks in te grijpen.

Standpunt van de Commissie

Als hoedster van het Verdrag heeft de Commissie de benodigde stappen gezet om Richtlijn 
91/271/EEG in Spanje uit te voeren en zij zal dat blijven doen. Informatie die indiener 
rechtstreeks aan de Commissie heeft verstrekt en waarnaar in het verzoekschrift wordt 
verwezen, is in deze uitvoeringsmaatregelen geïntegreerd.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008

Sinds april 2006 is er een uitgebreide briefwisseling gevoerd tussen indiener en de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement; tegelijkertijd heeft de indiener de Commissie 
rechtstreeks benaderd.

Indiener en een vertegenwoordiger van de Spaanse overheid bezochten de Commissie 
verzoekschriften op 13 september 2007.

Met betrekking tot de Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 
maakt indiener zich zorgen over:

- niet-nakoming van verplichtingen inzake opvang stedelijk afvalwater
- inadequate omzetting in Spaanse wetgeving.
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Op 13 september legde indiener verschillende stukken over ("the statement of Geoffrey John 
Kealty", een werkdocument en een rapport "informe por John Kealty and Rosa Ibanez Julve". 
Later heeft hij de Commissie verzoekschriften nog drie documenten toegestuurd, d.d. 18 
november 2007, 2 december 2007 en 16 december 2007.

De Spaanse overheid heeft de Commissie verzoekschriften een brief doen toekomen, d.d. 16 
oktober 2007.

De Commissie wil hierover de volgende opmerkingen maken. De locatie van het huis van de 
indiener is van cruciaal belang om uit te maken of het binnen het toepassingsgebied van de 
richtlijn valt: de locatie binnen een agglomeratie en de omvang van die agglomeratie.

a) In het kader van een horizontale inbreukprocedure tegen Spanje (waarin de Commissie naar 
aanleiding van het verzoekschrift ook Corbera de Llobregat heeft opgenomen), hebben de 
Spaanse instantie gerapporteerd dat de agglomeratie van Corbera de Llobregat een omvang 
heeft equivalent aan 2,567 inwoners. Indiener heeft een omvang genoemd die equivalent is 
aan meer dan 15.000 inwoners;

b) Uit de informatie die tot dusver is voorgelegd aan de Commissie verzoekschriften valt niet 
op te maken wat de exacte locatie is van het huis van indiener. Ook zoeken op het Internet1

heeft geen uitsluitsel gegeven. 

Het schrijven van de Spaanse overheid geeft een samenvatting van de omzetting van Richtlijn 
91/271/EEG op nationaal en regionaal niveau. Hierin wordt gesteld dat de opvang van 
stedelijk afvalwater is aangepakt (in prioritaire volgorde) via de PSARU (programma's voor 
rioleringen voor stedelijk afvalwater). Het gebied waar indiener woont, zou nu aangesloten 
zijn op een hoofdriolering ("collector en alta") die is verbonden met de 
waterzuiveringsinstallatie van Sant Feliu de Corberat. De vergunning voor deze verbinding 
ontbreekt echter.

Indiener bevestigt dat het opvangsysteem is aangelegd in het gebied waar hij woont 
("collector en baja") maar verklaart dat de hoofdriolering ("collector en alta") niet is voltooid 
en dat er nog steeds 3 pompen ontbreken.

Volgens indiener is artikel 2, lid 5 van de richtlijn met betrekking tot de definitie van het 
opvangsysteem niet adequaat omgezet in het Spaanse Decreet 11/95.

De Commissie heeft de conformiteit van de omzetting van genoemde definitie in de regionale 
wetgeving onderzocht, maar heeft geen inbreuk op het EG-recht kunnen ontdekken.

De Commissie zet de lopende inbreukprocedure tegen Spanje voort om ervoor te zorgen dat 
aan alle bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG wordt voldaan en zal vervolgens uitzoeken 
waar het huis van indiener precies in Corbera de Llobregat is gelegen. Zij zal zich tot de 
Commissie verzoekschriften wenden met aanvullende informatie.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

                                               
1 www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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De kern van het verzoekschrift is een klacht over het ontbreken van een goed functionerend 
systeem voor de opvang en behandeling van afvalwater in een specifiek woongebied van de 
gemeente Corbera de Llobegat (Spanje). In het kader hiervan werd informatie verstrekt over 
de geldigheid van ontwikkelings- en bouwvergunningen uit de jaren zestig, zeventig en 
tachtig, de financiering van het rioleringsstelsel op nationaal en Europees niveau, de formele 
juridische omzetting van Richtlijn 91/271/EEG in nationale wetgeving, en over de technische 
en financiële organisatie binnen Spanje (rioleringen ontworpen, gebouwd en beheerd door 
verschillende organen – het Catalaanse wateragentschap, Juntas de compensación).

Op verzoek van de Commissie verzoekschriften heeft de Commissie deze kwesties uitvoerig 
onderzocht en hierop middels verschillende mededelingen – de laatste daterend van januari 
2008 - geantwoord. 

In haar laatste mededeling aan de Commissie verzoekschriften van januari 2008 heeft de 
Commissie toegezegd de exacte locatie van het huis van indiener in de gemeente Corbera de 
Llobregat vast te stellen. De eerdere onzekerheid bleek te zijn voortgekomen uit het feit dat er 
door uitgevers van plattegronden twee verschillende namen voor dezelfde straat worden 
gebruikt: "Calle de la Federación AAPP" en "Calle Salvador Dalí". Nu dit is opgehelderd, kan 
de Commissie bevestigen dat het huis van indiener is gesitueerd binnen wat Richtlijn 
91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1 omschrijft als een 
'agglomeratie'2, en dat dit specifieke woongebied derhalve onder de verplichtingen van de 
artikelen 3 en 4 van die richtlijn valt. Volgens de informatie die de Spaanse autoriteiten aan de 
Commissie verzoekschriften hebben verstrekt zijn de mogelijke uitzonderingen van artikel 3, 
lid 1, laatste zin3, in dit geval niet in overweging genomen.

De Commissie heeft de door indiener verstrekte informatie zorgvuldig onderzocht:

1. Op grond van de in het verzoekschrift verstrekte informatie heeft de Commissie een 
wettelijke inbreukprocedure ingeleid tegen Spanje wegens het onvoldoende naleven van 
Richtlijn 91/271/EEG in de agglomeratie Corbera de Llobregat; 

2. In zijn briefwisseling met de Commissie trok indiener de volledigheid van de formele 
omzetting in twijfel. In verband hiermee wil de Commissie het volgende benadrukken:

a. Krachtens artikel 240 van het Verdrag is een richtlijn "verbindend ten aanzien van 
het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de 
nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen;

b. De Spaanse omzettingsbesluiten, Real Decreto-ley 11/1995 en Decreto-ley 
509/1996, vormen een aanvulling op de reeds bestaande wetgeving inzake de 
verplichting van gemeenten om voor de verzameling van afvalwater zorg te dragen 

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.
2 Artikel 2, lid 4 van Richtlijn 91/271/EEG:onder agglomeratie wordt verstaan: een gebied waar de bevolking 
en/of de economische activiteiten voldoende geconcentreerd zijn om stedelijk afvalwater op te vangen en naar 
een stedelijke waterzuiveringsinstallatie of een definitieve lozingsplaats af te voeren. 
3 Artikel 3, lid 1, laatste zin van Richtlijn 91/271/EEG: Wanneer de aanleg van een opvangsysteem niet 
gerechtvaardigd is omdat het vanuit milieu-oogpunt geen voordeel zou opleveren of buitensporig duur zou zijn, 
moet gebruik worden gemaakt van afzonderlijke systemen of andere passende systemen waarmee dezelfde graad 
van milieubescherming wordt bereikt.
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(Algemene wet inzake lokaal bestuur 7/1985 - 'Reguladora de las Bases de Régimen 
Local" - artikel 26, met een specifieke verwijzing naar een dergelijke bestaande 
wetgeving in de preambule van Real Decreto-ley 11/1995).

3. Wat betreft de andere elementen in het verzoekschrift heeft de Commissie in eerdere 
mededelingen al uitgelegd dat er voor de Commissie geen juridische basis is om in te
grijpen.
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