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Utskottet för framställningar

10.6.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 0274/2006, ingiven av Geoffrey Kealty (brittisk medborgare), om 

eventuella överträdelser av direktiv 91/271/EEG av lokala myndigheter i 
Corbera de Llobregat (Katalonien, Spanien)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att myndigheterna i Corbera de Llobregat (Katalonien, Spanien), vars 
befolkning uppgår till omkring 15 000 invånare, ännu inte har inrättat något ledningsnät för 
avloppsvatten från tätbebyggelse. Framställaren anser att lokala, katalanska och spanska 
myndigheters underlåtenhet att rätta till situationen utgör en överträdelse av EG:s 
direktiv 92/271. Framställaren hävdar att Corbera de Llobregat inte har beviljats något stöd 
och inte omfattats av något EU-finansierat projekt för avloppsvatten. Framställaren uppmanar 
Europaparlamentet att undersöka situationen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 3 augusti 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 januari 2007

Bakgrund

EU-lagstiftningens bestämmelser
Direktiv 91/271/EEG1 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Enligt artikel 5.1 ska medlemsstaterna ange känsliga områden.

                                               
1 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.
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I artikel 3 fastställs följande:

”I fråga om utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse till sådana recipienter som enligt 
definitionen i artikel 5 betraktas som känsliga områden, skall medlemsstaterna säkerställa att 
ledningsnät byggs ut för tätorter med över 10 000 personekvivalenter senast 
den 31 december 1998.

Om ett ledningsnät skulle medföra oskäliga kostnader eller miljötillståndet inte skulle 
förbättras med ett sådant system, skall individuella system eller andra lämpliga system 
användas som medför ett motsvarande skydd för miljön.”

Fastställande av ett känsligt område enligt direktiv 91/271/EEG

År 2002 fastställdes floden Llobregat som känsligt område (från flodens källa till 
Sant Feliu de Llobregat)1.

Enligt geografisk information2 är tätorten i Corbera de Llobregat belägen vid floden 
Llobregats upptagningsområde ovanför Sant Feliu de Llobregat.

Pågående överträdelseärenden

Kommissionen har inlett två ”övergripande” (dvs. landsomfattande) överträdelseförfaranden 
mot Spanien för brott mot artiklarna 3, 4 och 5 i direktivet. Dessa omfattar ett stort antal 
spanska tätorter. De spanska myndigheterna anmälde aldrig tätorten Corbera de Llobregat 
inom ramen för de rapporteringsförfaranden som kommissionen genomfört enligt 
direktiv 91/271/EEG, och därför omfattas den inte heller av dessa förfaranden.

Framställningen

Framställaren hävdar att tätorten Corbera de Llobregat omfattar fler än 15 000 invånare, men 
att den saknar ledningsnät och därigenom inte uppfyller direktivets krav. Han meddelar att 
hälften av alla hushåll fortfarande använder sig av septiktankar.
Framställaren anser att de lokala, regionala och nationella myndigheterna har misslyckats med 
att genomföra direktiv 91/271/EEG.

Framställaren påpekar att denna tätort inte har omfattats av genomförandeprogrammet för 
detta direktiv, och att den inte heller har beviljats något EU-stöd.

Kommentarer från kommissionen

Det har redan pågått en brevväxling mellan framställaren och kommissionen sedan 
december 2005.

I skrivelserna av den 20 februari 2006 och den 3 april 2006 (se bifogade handlingar) har 
kommissionen informerat framställaren om flera av de punkter som tas upp i framställningen:
                                               
1 Resolution MAB/124/2002, offentliggjord i Kataloniens officiella tidning av den 11 januari 2002.
2 CCM2 (Catchment Characterisation and Modelling) av GFC – Institutet för miljö och hållbar utveckling (IES) 

– version 0.3.



CM\729340SV.doc 3/8 PE384.382/REVIIIv01-00

SV

När det gäller direktivets införlivande enligt artikel 19 granskar kommissionen för närvarande 
Spaniens införlivande av direktivet.

– När det gäller frånvaron av Corbera de Llobregat i direktivets genomförandeprogram 
under artikel 17 beror det på att den information som ges i detta program är aggregerad 
på nationell nivå, och omfattar därför ingen detaljerad information om tätorten.

När det gäller EU-medel för projekt som avser rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kan 
kommissionen informera utskottet om att tätorten Corbera de Llobregat har mottagit ett 
50-procentigt stöd motsvarande 750 000 euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden 
för ett projekt kallat Colector de Corbera.

När det gäller ledningsnätet, och här hänvisas också till domstolens dom i mål C-119/02, 
kommissionen mot Republiken Grekland, anser kommissionen att frånvaron av ett 
ledningsnät eller den allmänna användningen av septiktankar utgör ett brott mot artikel 3 i 
direktivet.

Slutsats

Kommissionen kommer att vidta lämpliga åtgärder för att tätorten Corbera de Llobregat ska 
tas med inom ramen för pågående eller nya överträdelseförfaranden för brott mot artikel 3 i 
direktiv 91/271/EEG. Bilagor:

1. Skrivelse från kommissionen till Geoffrey Kealty av den 20 februari 2006 (D(2006)3214).
2. Skrivelse från kommissionen till Geoffrey Kealty av den 3 april 2006 (D(2006)5465).

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 7 maj 2007

Bakgrund

Framställaren har tidigare skrivit parallellt till Europaparlamentets utskott för framställningar 
och till kommissionen. Följaktligen har kommissionen svarat både till utskottet för 
framställningar och direkt till Geoffrey Kealty i enlighet med sina institutionella skyldigheter 
och uppförandekoden för god förvaltningssed.

Den rättsliga ramen för direktiv 91/271/EEG, om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse1, 
anges i kommissionens meddelande från oktober 2006.

Ytterligare information som framställaren har tillhandahållit

I den senaste skrivelsen från Geoffrey Kealty till Europaparlamentets utskott för 
framställningar, av den 27 februari 2007, samt i kommissionens skrivelser av 
den 15 december 2006 och den 5 mars 2006 behandlades flera frågor:

- Giltigheten av de utbyggnads- och byggnadstillstånd som daterar sig tillbaka till 1960-, 
70- och 80-talen.

                                               
1 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40–52.
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- Finansieringen av ett system för rening av avloppsvatten på både nationell nivå och 
EU-nivå (Europeiska regionala utvecklingsfonden).

- Spaniens eventuella överträdelse av de centrala bestämmelserna i direktiv 91/271/EEG, i 
synnerhet artiklarna 3, 4, 17 och 19, storleken på bebyggelseområdet i 
Corbera de Llobregat och närbelägna bebyggelseområden, de genomförandeåtgärder som 
har vidtagits.

- De teknisk-ekonomiska organisatoriska strategierna i Spanien (juntas de compensación).

Kommentarer från kommissionen

Giltigheten av de utbyggnads- och byggnadstillstånd som daterar sig tillbaka till 1960-, 70-
och 80-talen

Framställaren hänvisar till de tillstånd som utfärdades av de lokala myndigheterna på 1960-
och 70-talen, samt till ett byggnadstillstånd som han själv erhöll 1989 för sitt eget hus 
(däribland en septiktank som ett medel för disponering av avloppsvatten). Bestämmelserna i 
direktiv 91/271/EEG om hopsamling och rening av avloppsvatten gäller för både privata och 
offentliga avloppsvattensystem. Mot bakgrund av att endast en del av systemen för 
hopsamling och rening av avloppsvatten uppfyllde direktivets mål vid tidpunkten för dess 
antagande var det uppenbart att direktivet skulle medföra betydande planering och 
investeringar, men också undantagstillstånd som utfärdats av de ansvariga myndigheterna i 
medlemsstaterna. Direktivets innehåll inkräktar emellertid inte på medlemsstaternas 
organisatoriska strategier, såsom det organisatoriska ansvaret för hopsamling och rening av
avloppsvatten. Detta är, till följd av subsidiaritetsprincipen, medlemsstaternas ansvar.

Finansiering av system för rening av avloppsvatten på nationell nivå och på EU-nivå

I fördraget fastställs principen om att förorenaren ska betala (artikel 175.2), och att det är 
medlemsstaternas ansvar att finansiera och genomföra miljöpolitiken (artikel 175.4) utan att 
detta påverkar vissa åtgärder av gemenskapskaraktär. Sådana åtgärder av gemenskapskaraktär 
har tidigare, samt för perioden 2007–2013, antagits genom förordningar om 
Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är emellertid 
medlemsstaterna som i första hand drar nytta av dessa gemenskapsfinanseringsinstrument och 
de har i sin tur rätten och ansvaret att, inom godtagbara ramar, fastställa prioriteringar och 
projekt. Geoffrey Kealty har redan fått information om gemenskapens finansieringsinstrument 
i en skrivelse från kommissionen av den 20 februari 2006.

Spaniens eventuella överträdelse av de centrala bestämmelserna i direktiv 91/271/EEG, i 
synnerhet artiklarna 3, 4, 17 och 19, storleken på bebyggelseområdet i Corbera de Llobregat 
och närbelägna bebyggelseområden, samt de genomförandeåtgärder som har vidtagits

Som angavs i kommissionens tidigare meddelande om framställning 0274/2006 har 
kommissionen inlett överträdelseförfaranden mot Spanien för att landet inte har uppfyllt 
bestämmelserna i direktiv 91/271/EEG. De upplysningar som framställaren har lämnat 
beträffande storleken på bebyggelseområdet (”tätorten”) i Corbera de Llobregat har tagits med 
i detta överträdelseförfarande, och således har överträdelseförfarandets räckvidd utökats till 
att även omfatta Corbera. Kommissionen vill i detta sammanhang understryka att klagomål 
från invånare såväl som framställningar är relativt vanliga inom ramen för 
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överträdelseförfaranden. Geoffrey Kealty informerades om detta i en skrivelse av 
den 3 april 2006.

Kommissionen, som fungerar som fördragets väktare, kommer att fullfölja de nödvändiga 
överträdelseförfarandena.

Direktiv 91/271/EEG har publicerats på gemenskapens samtliga språk i Europeiska unionens 
officiella tidning, och det finns också tillgängligt på Internet. Såsom är fallet med samtliga 
direktiv riktas detta emellertid till medlemsstaterna, och kräver följaktligen ett införlivande i 
den nationella lagstiftningen. Det åligger medlemsstaterna att offentliggöra nationell 
lagstiftning.

Teknisk-ekonomiska organisatoriska strategier i Spanien (juntas de compensación)

Framställaren förklarar sig anse att de organisatoriska strategier för hopsamling och rening av 
avloppsvatten som vidtagits i Katalonien (uppdelning av ansvarsområden mellan det 
katalanska vattenverket och lokala juntas de compensación) är otillräckliga, och han kräver att 
kommissionen ska ingripa för att rätta till situationen.

I direktiv 91/271/EEG fastställs tydliga och entydiga miljökrav för hopsamling och rening av 
avloppsvatten, och som fördragets väktare vidtar kommissionen nödvändiga 
genomförandeåtgärder. Den teknisk-ekonomiska organisationen på lokal, regional och 
nationell nivå är emellertid uteslutande medlemsstaternas ansvar till följd av 
subsidiaritetsprincipen. Följaktligen finns det ingen rättslig grund för kommissionen att direkt 
ingripa.

Kommissionens ståndpunkt

Kommissionen har, som fördragets väktare, vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att 
direktiv 91/271/EEG ska verkställas i Spanien, och kommer att fortsätta med detta. Den 
information som framställaren har lämnat direkt till kommissionen, och som också tas upp i 
framställningen, har införlivats i dessa verkställandeåtgärder.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 17 april 2008

Sedan april 2006 har det förekommit en omfattande brevväxling mellan framställaren och 
Europaparlamentets utskott för framställningar, och samtidigt har framställaren haft direkt 
kontakt med kommissionen.

Framställaren och en företrädare för de spanska myndigheterna besökte utskottet för 
framställningar den 13 september 2007.

Framställarens farhågor när det gäller direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse är följande: 

– Brott mot de skyldigheter som gäller hopsamling av avloppsvatten från tätbebyggelse.
– Bristfälligt införlivande i spansk lagstiftning.
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Den 13 september inlämnade framställaren flera uppgifter (däribland Geoffrey John Kealtys 
yttrande, ett mötesdokument och rapporten ”informe por John Kealty y Rosa Ibanez Julve”). 
Vid ett senare skede tillhandahöll han utskottet för framställningar ytterligare tre dokument 
(av den 18 november 2007, den 2 december 2007 och den 16 december 2007).

De spanska myndigheterna har lämnat in en skrivelse till utskottet för framställningar (av 
den 16 oktober 2007).

Kommissionen kan nu ge följande kommentarer: Platsen där framställarens hus är beläget är 
avgörande för att fastställa om detta ärende faller inom direktivets räckvidd, dvs. om det är 
beläget inom tätort samt tätortens storlek.

a) Inom ramen för ett övergripande överträdelseförfarande mot Spanien (där kommissionen, 
till följd av framställningen, har tagit med Corbera de Llobregat) har de spanska 
myndigheterna meddelat att tätorten Corbera de Llobregat omfattar 2 567 personekvivalenter. 
Framställaren har uppgett att tätorten omfattar mer än 15 000 personekvivalenter.

b) Av den information som hittills har inlämnats till utskottet för framställningar är det inte 
möjligt att bedöma exakt var framställarens hus är beläget. En sökning på Internet1 har inte 
heller gett något avgörande resultat.

I skrivelsen från de spanska myndigheterna sammanfattas införlivandet av 
direktiv 91/271/EEG på nationell och regional nivå. Där anges att urbaniseringsfrågan 
behandlas (i prioritetsordning) i PSARU (program för rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse). Den tätort där framställaren bor rapporteras nu vara knuten till ett större 
ledningssystem (collector en alta) som i sin tur är knutet till anläggningen för rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse i Sant Feliu de Corberat. Det saknas emellertid ett 
ledningstillstånd.

Framställaren bekräftar att det finns ett ledningsnät i den tätort där han bor (collector en baja) 
men bestrider att den centrala anläggningen (collector en alta) är komplett eftersom det 
fortfarande saknas tre pumpar.

Artikel 2.5 i direktivet, som gäller definitionen av ledningsnätet, är enligt framställaren inte 
korrekt införlivat i det spanska lagdekretet 11/95.

Kommissionen har undersökt om den nämnda definitionen har införlivats i den regionala 
lagstiftningen, och har inte kunnat upptäcka någon trolig överträdelse av 
gemenskapslagstiftningen. 

Kommissionen kommer att gå vidare med det pågående övergripande överträdelseförfarandet 
mot Spanien för att se till att samtliga bestämmelser i direktiv 91/271/EEG har uppfyllts, och 
kommer därefter att inhämta upplysningar om den exakta belägenheten för framställarens hus 
i Corbera de Llobregat. Kommissionen kommer att återkomma till utskottet för 
framställningar med kompletterande information.

                                               
1 Internet: www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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6. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 juni 2008

Huvudfrågan i framställningen är ett klagomål på att hopsamlingen och reningen av 
avloppsvatten inte fungerar i ett visst bostadsområde i kommunen Corbera de Llobegat 
(Spanien). I anslutning till detta tar framställaren även upp frågor om giltigheten av de 
utbyggnads- och byggnadstillstånd som daterar sig tillbaka till 1960-, 70- och 80-talen, 
finansieringen av avloppssystemet både på nationell nivå och EU-nivå, det formella rättsliga 
införlivandet av direktiv 91/271/EEG i den nationella lagstiftningen och tekniska och 
finansiella organisatoriska strategier i Spanien (avloppssystemen ritas, byggs och drivs av 
olika organ – det katalanska vattenbolaget, ”Juntas de compensación”).

På begäran från utskottet för framställningar har kommissionen grundligt utvärderat dessa 
frågor och har svarat genom flera meddelanden, det senaste från januari 2008.

I sitt senaste meddelande till utskottet i januari 2008 åtog sig kommissionen att exakt 
identifiera var framställarens hus är beläget inom kommunen Corbera de Llobregat. Det har 
framkommit att anledningen till att detta tidigare var oklart är att samma gata har två olika 
namn på kartorna: ”Calle de la Federación AAPP” och ”Calle Salvador Dalí”. Efter detta 
klargörande kan kommissionen bekräfta att framställarens hus är beläget inom det som enligt 
direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse1 definieras som en 
”tätort”2 och att detta särskilda bostadsområde därför omfattas av skyldigheterna i artiklarna 3 
och 4 i direktivet. Enligt de upplysningar som de spanska myndigheterna har lämnat till 
utskottet för framställningar har de möjliga undantagen i artikel 3.1 sista meningen3 inte 
beaktats i detta fall.

Kommissionen har noggrant granskat de upplysningar som lämnats av framställaren.

1. På grundval av de upplysningar som lämnats i framställningen inledde kommissionen ett 
rättsligt överträdelseförfarande mot Spanien för bristande efterlevnad av 
direktiv 91/271/EEG i tätorten Corbera de Llobregat.

2. I sin korrespondens med kommissionen hävdar framställaren att direktivets formella 
införlivande inte är fullständigt. I detta avseende vill kommissionen betona följande:

a. Enligt artikel 249 i fördraget ska ”ett direktiv med avseende på det resultat som ska 
uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men ska överlåta 
åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för 
genomförandet”.

b. Spaniens lagstiftning för att införliva direktivet, lagdekret 11/1995 och 
lagdekret 509/1996, kompletterade redan befintlig lagstiftning om kommunernas 
skyldigheter när det gäller hopsamling av avloppsvatten (allmän lag för lokala

                                               
1 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40–52.
2 Artikel 2.4 i direktiv 91/271/EEG: ”Tätort”: ett område där befolkningen eller de ekonomiska aktiviteterna är 
så koncentrerade att spillvatten från tätbebyggelse kan insamlas och ledas till ett avloppsreningsverk eller ett 
slutligt utsläppsställe.
3 Artikel 3.1 sista meningen i direktiv 91/271/EEG: Om ett ledningsnät skulle medföra oskäliga kostnader eller 
miljötillståndet inte skulle förbättras med ett sådant system, ska individuella system eller andra lämpliga system 
användas som medför ett motsvarande skydd för miljön.
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myndigheter 7/1985, ”Reguladora de las Bases de Régimen Local”, artikel 26, med 
en särskild hänvisning till sådan redan befintlig lagstiftning i ingressen till 
lagdekret 11/1995).

3. När det gäller de andra frågorna som tas upp i framställningen har kommissionen förklarat 
i tidigare meddelanden att det inte finns någon rättslig grund för ett ingripande.
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