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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiția 0274/2006, adresată de Geoffrey Kealty, de naționalitate britanică, privind 
anumite presupuse încălcări ale Directivei 91/271/CEE de către autoritățile locale din 
Corbera de Llobregat (Catalonia, Spania)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că localitatea Corbera de Llobregat (Catalonia, Spania), cu o populație de 
aproximativ 15 000 de locuitori, nu dispune încă un sistem de colectare a deșeurilor urbane. 
Petiționarul consideră că faptul că autoritățile catalane și spaniole locale nu au remediat 
situația constituie o nerespectare a Directivei CE 92/271. Petiționarul afirmă că localității 
Corbera de Llobregat nu i-au fost acordate subvenții și că aceasta nu a fost inclusă în niciun 
proiect finanțat de UE referitor la apele reziduale. Petiționarul solicită Parlamentului 
European să investigheze situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 august 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

Rezumatul faptelor

Dispoziții ale legislației UE
Directiva 91/271/CEE1 privind tratarea apelor urbane reziduale
Articolul 5 alineatul (1) cere ca statele membre să identifice zonele sensibile.

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
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Articolul 3 precizează că:

„Pentru evacuările de ape urbane reziduale în ape receptoare considerate ca «zone sensibile», 
definite la art. 5, statele membre asigură instalarea unor sisteme de colectare până la 31 
decembrie 1998, pentru aglomerările al căror EL este mai mare de 10 000.

Atunci când instalarea unui sistem de colectare nu se justifică, fie pentru că nu ar prezenta 
interes pentru mediu, fie pentru că instalarea sa presupune un cost excesiv, se utilizează 
sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare care să asigure un nivel identic de 
protecție a mediului.”

Desemnarea unei zone sensibile în baza Directivei 91/271/CEE

În 2002, râul Llobregat a fost desemnat1 drept zonă sensibilă (de la izvor până la Sant Feliu de 
Llobregat).

Conform informațiilor geografice2, aglomerarea Corbera de Llobregat este situată în bazinul 
de recepție al râului Llobregat, în amonte de Sant Feliu de Llobregat.

Cazuri de încălcare actuale

Comisia a lansat două proceduri „orizontale” (adică în întreaga țară) împotriva Spaniei 
privind încălcarea dreptului comunitar pentru nerespectarea articolelor 3, 4 și 5 ale directivei. 
Acestea se referă la un număr mare de aglomerări urbane spaniole. Aglomerarea urbană 
Corbera de Llobregat nu a fost indicată niciodată de către autoritățile spaniole în contextul 
exercițiilor de informare efectuate de Comisie în baza Directivei 91/271/CEE, astfel că nu 
este inclusă în aceste proceduri.

Petiția
Petiționarul afirmă că aglomerarea urbană Corbera de Llobregat are peste 15 000 de locuitori 
și nu este dotată cu un sistem de colectare conform cerințelor directivei. Acesta susține că 
jumătate din această aglomerare urbană încă mai utilizează fose septice.

Acesta consideră că autoritățile locale, regionale și naționale nu au pus în aplicare Directiva 
91/271/CEE.

Petiționarul menționează că această aglomerare urbană nu a fost inclusă în programul de 
punere în aplicare a directivei și nu a beneficiat de nicio subvenție din partea UE.

Comentarii din partea Comisiei

Un schimb de corespondență a avut loc deja între petiționar și Comisie din decembrie 2005.

În scrisorile sale datate 20 februarie 2006 și 3 aprilie 2006 (a se vedea anexele), Comisia l-a 

                                               
1 Rezoluția MAB/124/2002 publicată în Jurnalul oficial al Cataloniei din 11 ianuarie 2002.
2 CCM2 (Caracterizarea și modelarea bazinelor de recepție) de JRC – Institutul pentru Mediu și Durabilitate 

(IES) – Versiunea 0.3.
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informat pe petiționar cu privire la câteva aspecte evocate în petiție:

În ceea ce privește transpunerea directivei, articolul 19: O evaluare a transpunerii acesteia de 
către Spania se desfășoară în prezent în cadrul Comisiei.

– în ceea ce privește absența aglomerării urbane Corbera de Llobregat din programul de 
punere în aplicare a directivei, articolul 17: Acest aspect are legătură cu faptul că 
informațiile furnizate în programul în cauză sunt adunate la nivel național, astfel că din 
acestea nu se pot extrage informații detaliate referitoare la aglomerarea urbană 
respectivă.

În ceea ce privește fondurile UE pentru proiectele legate de apele urbane reziduale, Comisia 
poate informa Comisia pentru petiții că aglomerarea urbană Corbera de Llobregat a primit o 
contribuție de 50% în valoare de 750 000 EUR de la Fondul European de Dezvoltare 
Regională pentru un proiect numit „Colector de Corbera”.

În ceea ce privește sistemul de colectare existent și făcând referire, de asemenea, la hotărârea 
Curții C-119/02 (Comisia c. Republica Elenă), Comisia este de părere că absența unui sistem 
de colectare sau utilizarea generalizată a foselor septice constituie o nerespectare a articolului 
3 din directivă.

Concluzie

Comisia va lua măsurile corespunzătoare pentru a include aglomerarea urbană Corbera de 
Llobregat în contextul procedurilor existente și al procedurilor noi privind încălcarea 
articolului 3 din Directiva 91/271/CEE. Anexe:

1. Scrisoarea Comisiei adresată d-lui Kealty datată 20 februarie 2006 (D(2006)3214)
2. Scrisoarea Comisiei adresată d-lui Kealty datată 3 Aprilie 2006 (D(2006)5465).

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la data de 7 mai 2007.

Context

Petiționarul s-a adresat în paralel Comisiei pentru petiții a Parlamentului European și 
Comisiei Europene. În consecință, Comisia a răspuns Comisiei pentru petiții, precum și direct 
d-lui Kealty, în conformitate cu obligațiile sale instituționale și cu Codul de bună conduită 
administrativă al acesteia.

Cadrul legal al Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale1 este prevăzut 
în comunicarea din partea Comisiei din octombrie 2006.

Informații suplimentare furnizate de petiționar

Ultima scrisoare adresată de dl Kealty Comisiei pentru petiții a Parlamentului European, din 
27 februarie 2007, împreună cu scrisorile Comisiei din 15 decembrie 2006 și 5 martie 2006, a 
ridicat câteva aspecte:

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52
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- valabilitatea permiselor de dezvoltare și construcție care datează din anii 1960, 1970 și 
1980;

- finanțarea unui sistem de canalizare atât la nivel național, cât și european (Fondul 
European de Dezvoltare Regională);

- presupusa nerespectare din partea Spaniei a principalelor dispoziții ale Directivei 
91/271/CEE și în special a articolelor 3, 4, 17 și 19, dimensiunea zonei rezidențiale din 
Corbera de Llobregat și a zonelor rezidențiale învecinate; măsurile de executare luate;

- abordările organizaționale tehnico-financiare din Spania („Juntas de compensación”).

Comentariile Comisiei

Valabilitatea permiselor de dezvoltare și construcție care datează din anii 1960, 1970 și 1980

Petiționarul face referire la acordurile pentru dezvoltare acordate de autoritățile locale în anii 
1960 și 1970 și la un acord pentru construcții eliberat acestuia în 1989 pentru propria casă 
(inclusiv o fosă septică ca mijloc de evacuare a apelor reziduale). Dispozițiile Directivei 
91/271/CEE pentru colectarea și tratarea apelor reziduale se aplică sistemelor pentru ape 
reziduale atât private, cât și publice. Dată fiind data adoptării, numai o parte a colectării și 
tratării apelor reziduale a respectat obiectivele directivei, fiind evident ca acest lucru va 
implica o planificare și investiții considerabile, cât și, de asemenea, permise de derogare sau 
acorduri emise de autoritățile responsabile din statele membre. Cu toate acestea, directiva nu 
afectează abordările organizaționale ale statelor membre, cum ar fi responsabilitatea 
organizațională pentru colectarea și tratarea apelor reziduale. Respectând principiul 
subsidiarității, acest lucru rămâne la latitudinea statelor membre.

Finanțarea unui sistem de canalizare la nivel național și european

Tratatul stipulează principiul potrivit căruia poluatorul plătește (articolul 175 alineatul (2)) și 
că este responsabilitatea statelor membre să finanțeze și să pună în aplicare politica de mediu 
(articolul 175 alineatul (4)) fără a aduce atingere anumitor măsuri de natură comunitară. 
Astfel de măsuri de natură comunitară au fost adoptate în trecut, precum și în perioada 2007-
2013, prin regulamente privind Fondul de coeziune și Fondul european de dezvoltare 
regională. Cu toate acestea, astfel de instrumente comunitare de finanțare au ca beneficiari 
principali statele membre, iar acestea au dreptul și responsabilitatea de a alege - în sfera de 
eligibilitate - prioritățile și proiectele lor. Dl Kealty a primit deja informații cu privire la 
instrumentele comunitare de finanțare într-o scrisoare din partea Comisiei, din data de 20 
februarie 2006.

Presupusa nerespectare din partea Spaniei a principalelor dispoziții ale Directivei 91/271/CEE 
și în special a articolelor 3, 4, 17 și 19, dimensiunea zonei rezidențiale din Corbera de 
Llobregat și a zonelor rezidențiale învecinate; măsurile de executare luate

După cum se prevede în comunicarea anterioară a Comisiei cu privire la petiția 274/2006, 
Comisia a demarat proceduri de încălcare împotriva Spaniei, pentru nerespectarea 
dispozițiilor Directivei 91/271/CEE. Informațiile furnizate de petiționar cu privire la 
dimensiunea zonei rezidențiale („aglomerare”) din Corbera de Llobregat a fost integrată în 
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această procedură de încălcare, extinzând astfel domeniul de aplicare al procedurii la Corbera. 
Comisia dorește să sublinieze în acest context că reclamațiile cetățenilor, precum și petițiile, 
sunt utilizate destul de frecvent în contextul procedurilor de încălcare. Dl. Kealty a fost 
informat de acest fapt prin scrisoarea din 3 aprilie 2006.

Comisia va urmări, în calitate de gardian al tratatului, procedurile de încălcare necesare.

În ceea ce privește Directiva 91/271/CEE, aceasta a fost publicată în toate limbile comunitare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă, de asemenea, pe internet. Cu toate 
acestea, la fel ca în cazul tuturor directivelor, se adresează statelor membre și, în consecință, 
necesită transpunerea în legislațiile naționale. Publicarea legislației naționale intră în 
responsabilitatea statelor membre.

Abordările organizaționale tehnico-financiare din Spania (‘Juntas de compensación’).

Petiționarul afirmă că consideră abordările organizaționale privind colectarea și tratarea 
apelor reziduale întreprinse in Catalonia (împărțirea responsabilităților între Agenția Catalană 
a Apei și „juntas de compensación” locale) ca inadecvate și solicită intervenția pentru 
modificarea acestei situații.

Directiva 91/271/CEE stabilește cerințe clare și neechivoce pentru colectarea și tratarea apelor 
reziduale, iar Comisia, în calitate de gardian al tratatului, ia măsurile de executare necesare. 
Cu toate acestea, organizarea tehnico-financiară, la nivel local, regional sau național, 
reprezintă responsabilitatea unică a statelor membre, ca urmare a principiului subsidiarității. 
În consecință, nu există o bază legală pentru intervenția directă a Comisiei.

Poziția Comisiei

Comisia, în calitate de gardian al tratatului, a luat măsurile necesare pentru a pune în aplicare 
Directiva 91/271/CEE în Spania și va continua să facă acest lucru. Informațiile furnizate 
direct de petiționar Comisiei și la care se face referire în petiție au fost integrate în aceste 
măsuri de executare.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 17 aprilie 2008

Începând din luna aprilie 2006, a avut loc o amplă corespondență între petiționar și Comisia 
pentru petiții a Parlamentului European; în același timp, petiționarul a abordat și Comisia în 
mod direct.

Petiționarul și un reprezentant al autorităților spaniole au participat la reuniunea Comisiei 
pentru petiții din data de 13 septembrie 2007. 

Preocupările petiționarului în legătură cu Directiva 91/271/CEE privind colectarea și tratarea 
apelor reziduale se referă la: 

- încălcarea obligațiilor privind colectarea apelor reziduale urbane 
- transpunerea inadecvată în legislația spaniolă
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La 13 septembrie, petiționarul a oferit câteva informații („declarația lui Geoffrey John 
Kealty”, un document provizoriu și un raport „informe por John Kealty and Rosa Ibanez 
Julve”). Ulterior, acesta a transmis Comisiei pentru petiții trei documente suplimentare (datate 
18 noiembrie 2007, 2 decembrie 2007 și 16 decembrie 2007).

Autoritățile spaniole au depus o scrisoare la Comisia pentru petiții (datată 16 octombrie 
2007).  

Comisia va face următoarele comentarii. Localizarea locuinței petiționarului este crucială 
pentru decizia privind circumscrierea în sfera directivei: localizarea în cadrul unei aglomerații 
și dimensiunea aglomerației respective.

a) În cadrul cazului de încălcare orizontală deschis împotriva Spaniei (în cadrul căruia 
Comisia a introdus Corbera de Llobregat a urmare a petiție), autoritățile spaniole au raportat 
că aglomerația Corbera de Llobregat are o populație echivalentă de 2567. Dimensiunea 
raportată de către petiționar depășește o populație echivalentă de 15000;

b) Informațiile transmise până acum Comisiei pentru petiții nu permit o evaluare a localizării 
exacte a locuinței petiționarului. Nici o căutare pe Internet1 nu oferă rezultate clare.  

Scrisoarea autorităților spaniole recapitulează transpunerea Directivei 91/271/CEE la nivel 
național și regional. Acestea afirmă că problema urbanizării este abordată (în ordinea 
priorităților) în cadrul PSARU (Programe de colectare pentru apele uzate urbane). Se cunoaște 
că orașul în care locuiește petiționarul este conectat la un colector major („collector en alta”) 
atașat uzinei de tratare a apelor reziduale de la Sant Feliu de Corberat. Cu toate acestea, 
autorizația de conectare lipsește. 

Petiționarul confirmă că sistemul de colectare funcționează în orașul său („collector en baja”) 
dar contestă faptul că principalul colector („collector en alta”) ar fi finalizat, deoarece 3 
pompe lipsesc în continuare.  

Conform petiționarului, articolul 2 alineatul (5) din directivă privind definirea sistemului de 
colectare nu este transpus corespunzător în Decretul-lege spaniol 11/95.

Comisia a examinat conformitatea transpunerii definiției menționate în legislația regională, 
fără a identifica o posibilă încălcare a legislației comunitare. 

Comisia va desfășura în continuare cazul de încălcare orizontală împotriva Spaniei pentru a se 
asigura că toate dispozițiile Directivei 91/271/CEE sunt respectate, urmând ca apoi să 
investigheze localizarea exactă a locuinței petiționarului din Corbera de Llobregat. Aceasta va 
reveni în fața Comisiei pentru petiții cu informații suplimentare.

6. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 10 iunie 2008.

                                               
1  www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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La baza acestei petiții se află o plângere cu privire la colectarea și tratarea apei menajere într-
o anumită zonă din municipalitatea Corbera de Llobegat (Spania). La acest fapt central s-au 
adăugat informațiile privind valabilitatea autorizațiilor de construire și de planificare care 
datează din anii 60, 70 și 80,  finanțarea pentru sistemele de canalizare atât la nivel național, 
cât și european, transpunerea formală a Directivei 91/271/CEE în legislația națională și 
abordările organizaționale tehnice și financiare în Spania (sisteme de canalizare proiectate, 
construite și folosite de către diverse organisme -  Apele Catalane, Juntas de compensación). 

La cererea Comisiei pentru petiții, Comisia a evaluat în detaliu aceste probleme și a răspuns 
prin diverse comunicări, ultima datând din ianuarie 2008.

În ultima comunicare către comisie, datând din ianuarie 2008, Comisia s-a angajat să 
identifice localizarea exactă a casei petiționarului în cadrul municipalității Corbera de 
Llobregat. A rezultat că motivul incertitudinii anterioare a fost folosirea a două nume diferite 
pentru aceeași stradă de către editorii hărților: „Calle de la Federación AAPP” și „Calle 
Salvador Dalí”. În urma acestei clarificări, Comisia poate să confirme că locuința 
petiționarului este localizată într-o zonă definită de Directiva 91/271/CEE privind tratarea 
apelor urbane reziduale1, ca „aglomerație”2, și că astfel, această zonă particulară se încadrează 
în obligațiile de la articolele 3 și 4 din directivă. Potrivit informațiilor furnizate Comisiei 
pentru petiții de către autoritățile spaniole, posibilele excepții de la articolul 3 alineatul (1) 
ultima teză3 nu au fost luate în considerare în acest caz.
Comisia a examinat cu atenție informațiile depuse de petiționar:

1. În baza informațiilor furnizate în petiție, Comisia a deschis o procedură formală privind 
încălcarea dreptului comunitar împotriva Spaniei pentru nerespectarea în totalitate a 
Directivei 91/271/CEE în ceea ce privește aglomerația Corbera de Llobregat; 

2. În corespondența sa cu Comisia, petiționarul a contestat caracterul complet al transpunerii 
formale. În această privință, Comisia ar dori să sublinieze următoarele:

a. În temeiul articolului 240 din tratat, o directivă „obligă cu privire la rezultatul care
trebuie obținut, însă lasă autorităților naționale alegerea formelor și a metodelor”;

b. Actele de transpunere ale Spaniei, Real Decreto-ley 11/1995 și Decreto-ley 
509/1996, completează legislația existentă cu privire la obligația municipalităților de 
a colecta apele reziduale (legislația generală a guvernului local 7/1985 („Reguladora 
de las Bases de Régimen Local”, articolul 26), cu referiri precise la astfel de 
legislații existente în preambulul la Real Decreto-ley 11/1995).

3. În ceea ce privește celelalte elemente ale petiției, Comisia a explicat în comunicări 
anterioare că nu există nicio bază legală care să justifice intervenția Comisiei.

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52
2 Articolul 2 alineatul (4) din Directiva 91/271/CEE: „aglomerație” înseamnă: o zonă în care populația și/sau 
activitățile economice sunt suficient concentrate pentru ca apele reziduale să fie colectate și depuse într-o stație 
de tratare a deșeurilor sau către punctul final de descărcare.
3 Articolul 3 alineatul (1) ultima teză din Directiva 91/271/CEE: Acolo unde înființarea unui sistem de colectare 
nu este justificată fie pentru că nu ar aduce niciun beneficiu pentru mediu, fie pentru că ar implica costuri 
excesive, trebuie folosite sistemele individuale sau alte sisteme adecvate care ar atinge același nivel de protecție 
a mediului. 
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