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Betreft: Verzoekschrift 437/2001, ingediend door José Antonio Muñoz Grau, Spaanse 
nationaliteit, namens de "Asociación Comisión Pro-Río", over vervuiling van de 
rivier de Segura in de regio Murcia

Verzoekschrift 1026/2002, ingediend door Pedro Marset Campos, Spaanse 
nationaliteit, over de aanhoudende verontreiniging van de rivier Segura en haar 
stroomgebied

1. Samenvatting van het verzoekschrift

437/2001 - Indiener nodigt een delegatie van de Commissie verzoekschriften uit ter plekke 
kennis te nemen van de gezondheidsrisico's voor bewoners die wonen langs de
benedenstroom van de rivier de Segura in de omgeving van de stad Orihuela. Indiener 
beweert dat de rivier een soort open riool is en tot de meest vervuilde rivieren van Europa 
behoort. Volgens verzoeker is er sprake van schending van de Europese milieuwetgeving.

1026/2002 - Indiener, lid van het Europees Parlement, stelt dat de verontreiniging van de 
rivier Segura en van al haar zijrivieren bij de bevolking ernstige problemen veroorzaakt voor 
de volksgezondheid, de kwaliteit van het leven, het milieu, enzovoorts. Bij analyse van het 
gezuiverde water bij het verlaten van Lorca zijn residuen van cadmium en chroom aan de dag 
getreden, welke mineralen gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid. Niet uit het oog 
mag worden verloren dat het verontreinigde water wordt gebruikt ter bevloeiing van de 
fruitteelt voor menselijke consumptie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2001 en 5 mei 2003. De Commissie is om informatie 
verzocht overeenkomstig artikel 192, lid 4, van het Reglement.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2002
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Indiener klaagt over de aantasting en vervuiling van de rivier de Segura in de regio’s Murcia 
en Alicante in Spanje. Volgens hem is er sprake van schending van de communautaire 
milieuwetgeving.

Ten eerste moet worden opgemerkt dat de toestand van de rivier de Segura een gevolg is van 
het feit dat de rivier geen regelmatig debiet heeft, wat leidt tot een beperkte uitwisseling van 
oppervlaktewater en ondergronds water en tot toenemende verzilting van de grond.

De toestand van de grond is eveneens te wijten aan de landbouwactiviteit in de regio, die voor 
een hoge concentratie van nitraten zorgt. In dit verband moet worden gewezen op Richtlijn 
91/676/EEG1 van de Raad van 21 mei 1991 inzake de bescherming van water tegen 
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

Wat Richtlijn 91/676/EEG betreft, heeft de Commissie twee inbreukprocedures tegen Spanje 
ingeleid op grond van artikel 226 van het EG-Verdrag, in het kader waarvan zij een zaak 
aanhangig heeft gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Ten eerste heeft het Hof van Justitie, in zijn arrest van 1 oktober 1998 in zaak C-97/71, Spanje 
veroordeeld wegens niet-naleving van de bepalingen van Richtlijn 91/676/EEG. De door het 
Hof vastgestelde inbreuken hadden betrekking op de niet-aanwijzing van kwetsbare zones en 
de niet-aanneming van codes voor goede landbouwpraktijken, zoals bedoeld in de artikelen 3 
en 4 van de richtlijn. Er zij op gewezen dat Spanje in antwoord op dit arrest reeds informatie 
heeft verschaft betreffende de aanwijzing van kwetsbare zones over zijn hele grondgebied.
Daarnaast heeft Spanje ook codes voor goede landbouwpraktijken voorgelegd.

Ten tweede heeft het Hof van Justitie, in zijn arrest van 13 april 2000 in zaak C-274/98, 
Spanje veroordeeld wegens niet-indiening van actieprogramma’s voor de kwetsbare zones, 
die verplicht zijn op grond van artikel 5 van Richtlijn 91/676/EEG. De Commissie onderzoekt 
momenteel hoe dit arrest wordt uitgevoerd door de Spaanse autoriteiten.

Wat de regio Murcia betreft, zij opgemerkt dat de Autonome Gemeenschap Murcia een code 
voor goede landbouwpraktijken heeft aangenomen. Deze code werd op 31 maart 1998 bij 
officieel besluit goedgekeurd en op 15 april 1998 in het publicatieblad van de regio 
bekendgemaakt.

De autoriteiten hebben de vervuiling van waterlagen, met name pliocene en quaternaire 
watervoerende lagen, door nitraten bevestigd en erkennen dat geïrrigeerde teelten een zware 
belasting vormen voor het milieu. Op grond hiervan hebben ze het voornemen geuit om voor 
einde 2001 een kwetsbare zone aan te wijzen voor het zwaarst getroffen gebied. Er zou 
terzake momenteel een actieprogramma worden uitgewerkt.

De Commissie hoopt dat de voornoemde procedures zullen bijdragen aan de oplossing van het 
probleem, niet alleen voor de bij het verzoekschrift betrokken regio, maar ook voor het gehele 
Spaanse grondgebied. De Commissie zal trouwens alle mogelijke middelen inzetten om 
ervoor te zorgen dat Spanje overgaat tot een volledige aanwijzing van kwetsbare zones, in alle 
provincies waar stikstof uit agrarische bronnen een bedreiging vormt voor de kwaliteit van 

                                               
1 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.
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zoet water en zeewater, en dat het spoedig actieprogramma’s invoert.

De Commissie is zich echter ook bewust van de problemen die zich in Spanje voordoen bij de 
implementatie van Richtlijn 76/464/EEG van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging 
veroorzaakt door bepaalde stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden 
geloosd1. Er zij op gewezen dat nadat de Commissie de inbreukprocedure op grond van artikel 
226 van het EG-Verdrag tegen Spanje had ingeleid, het Hof van Justitie Spanje heeft 
veroordeeld 2 wegens niet-implementatie van de programma’s ter vermindering van 
watervervuiling door bepaalde gevaarlijke stoffen, zoals opgesomd in lijst II van de bijlage 
van Richtlijn 76/464/EEG, wat in strijd is met artikel 7 van deze richtlijn. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat ook andere lidstaten om deze reden door het Hof zijn veroordeeld.

De Spaanse autoriteiten hebben verschillende maatregelen genomen om het probleem in 
kwestie op te lossen. Een van deze maatregelen is de aanneming van waterbouwkundige 
plannen met betrekking tot de aanleg van een bassin voor de betrokken binnenwateren.
Overigens werd de Spaanse waterwet 29/1985 op dit punt aanzienlijk gewijzigd door de 
nieuwe wet 46/1999. De Spaanse autoriteiten hebben ook de aanneming van Real Decreto 
995/2000 van 2 juni, waarin kwaliteitsdoelstellingen voor bepaalde gevaarlijke stoffen 
worden vastgesteld, bekendgemaakt (“por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes”).

De door Spanje vastgestelde bepalingen en getroffen maatregelen zijn een stap in de goede 
richting met het oog op de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit Richtlijn 
76/464/EEG, met name artikel 7 van deze richtlijn. De Commissie heeft niettemin geoordeeld 
dat het arrest nog niet volledig is uitgevoerd. Daarom werd een ingebrekestelling op grond 
van artikel 228 van het EG-Verdrag aan Spanje gestuurd.

De Commissie heeft onlangs het antwoord van de Spaanse autoriteiten ontvangen en laat dit 
momenteel door haar diensten onderzoeken. Daarnaast hebben de Spaanse autoriteiten een 
rapport van het Spaanse Ministerie van Milieu inzake de opstelling van programma’s ter 
vermindering van de verontreiniging door gevaarlijke stoffen van lijst II, zoals 
voorgeschreven in artikel 7 van Richtlijn 76/464/EEG, toegestuurd, alsook informatie 
autonome gemeenschappen.

De uitvoering van bovengenoemde maatregelen zal ook verbetering brengen in de toestand 
van de Segura. Wat dit probleem in het bijzonder betreft, hebben de Spaanse autoriteiten de 
Commissiediensten op de hoogte gebracht van het plan voor het ecologisch herstel van het 
stroomgebied van de Segura. Dit plan, dat is uitgewerkt door het Ministerie van Milieu en de 
Autonome Gemeenschappen Murcia en Valencia en momenteel ten uitvoer wordt gelegd, gaat 
gepaard met de aanleg van zuiveringsstations, akkoorden tussen de overheid en bedrijven, 
administratieve controlemaatregelen en aanzienlijke investeringen.

Daarenboven moet worden opgemerkt dat de afwatering van de Segura een van de prioriteiten 
is in het derde hoofdstuk “Milieu” van het operationele programma voor de regio Murcia, dat 
is opgenomen in het communautaire bestek voor Spaanse regio’s die gedurende de 

                                               
1 PB L 129 van 18.5.1976.
2 Arrest van 25.11.1998, zaak C-214/96.
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programmeringsperiode 2000-2006 onder doelstelling 1 vallen. De communautaire steun die 
uit hoofde van de structuurfondsen wordt uitgetrokken voor het geheel van maatregelen van 
dit derde hoofdstuk bedraagt in totaal 428,5 miljoen euro. Ten slotte komen de projecten met 
betrekking tot de afwatering en zuivering van het stroomgebied van de Segura eveneens in 
aanmerking voor medefinanciering door het Cohesiefonds.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 september 2002

In haar vorige mededeling vermeldt de Commissie de belangrijkste maatregelen die zij tegen 
Spanje heeft genomen teneinde de naleving te waarborgen van de voor deze zaak relevante 
communautaire richtlijnen in verband met water.

Deze algemene procedures hebben betrekking op het gehele Spaanse grondgebied, maar de 
door de Spaanse autoriteiten genomen maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 91/676/EEG1

van de Raad van 21 mei 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen, van Richtlijn 76/464/EEG2 van de Raad van 4 mei 1976 
betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het 
aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, en van Richtlijn 91/271/EEG3 van de 
Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, zullen ertoe bijdragen 
een einde te maken aan de in dit verzoekschrift behandelde vervuiling van de Segura.

Hieromtrent hebben de Spaanse autoriteiten de diensten van de Commissie op de hoogte 
gesteld van een plan voor het ecologisch herstel van het stroomgebied van de Segura. Dit plan 
is uitgewerkt door het Spaanse Ministerie van Milieu en de Autonome Gemeenschappen 
Murcia en Valencia en omvat de bouw van zuiveringsinstallaties, akkoorden tussen de 
overheid en bedrijven, administratieve controle- en sanctiemaatregelen, alsmede aanzienlijke 
investeringen.

Dit plan wordt momenteel in de verschillende vermelde domeinen ten uitvoer gelegd. Er zij 
opgemerkt dat 6 nieuwe zuiveringsinstallaties sinds begin 2002 operationeel zijn teneinde de 
zuivering van het stroomgebied van de Segura, met name van de middelste gedeelten en de 
benedenstroom (Vega Media y Baja), te bevorderen.

Met betrekking tot deze zuiveringsprojecten, herinnert de Commissie eraan dat krachtens het 
subsidiariteitsbeginsel en Verordening nr. 1260/1999/EEG van de Raad van 21 juni 1999 
houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen, zowel de keuze van de projecten 
als de uitvoering ervan tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren.

In de brief van 10 juli 2002 heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten derhalve verzocht een 
lijst op te stellen van de door deze Fondsen medegefinancierde projecten en nauwkeurige 
informatie te geven over de voor deze problematiek relevante projecten van het Cohesiefonds.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2003

In haar vorige mededelingen heeft de Commissie de belangrijkste acties vermeld die zij 
                                               
1 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.
2 PB L 129 van 18.5.1976.
3 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
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conform artikel 226 van het EG-Verdrag tegen Spanje ondernomen heeft teneinde de naleving 
te waarborgen van de voor deze zaak relevante communautaire richtlijnen inzake water. Deze 
algemene acties zullen er ook toe bijdragen het in het verzoekschrift ter sprake gebrachte 
probleem van de vervuiling van de Segura op te lossen.

Wat dit specifieke probleem betreft hebben de Spaanse autoriteiten, zoals reeds meegedeeld, 
de diensten van de Commissie op de hoogte gesteld van een plan voor het ecologische herstel 
van het stroomgebied van de Segura. Dit plan is uitgewerkt door het Spaanse Ministerie van 
Milieu en de Autonome Gemeenschappen Murcia en Valencia, en omvat de bouw van 
zuiveringsinstallaties, akkoorden tussen de overheid en de industrie, administratieve controle-
en sanctiemaatregelen, alsmede aanzienlijke investeringen. Het plan wordt momenteel op de 
verschillende vermelde terreinen ten uitvoer gelegd.

De diensten van de Commissie zijn overigens een recente klacht (nr. 2002/4808) aan het 
onderzoeken over de vervuiling van de Guadalentin, een bijrivier van de Segura, in de
Autonome Gemeenschap Murcia.

Er dient te worden gewezen op de aanzienlijke investeringen die voor de betrokken zone 
gepland zijn. De tenuitvoerlegging van deze maatregelen zal bijdragen aan het ecologische 
herstel van het stroomgebied van de Segura.

Hierbij gaat de lijst van de investeringen die door de Gemeenschap worden meegefinancierd, 
uit hoofde van het Cohesiefonds of van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO).

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 juli 2004

De tenuitvoerlegging van het plan voor het ecologisch herstel van het stroomgebied van de 
Segura wordt voortgezet.

In het kader van de behandeling van de klacht 2002/4808 over de vervuiling van het water 
van de Guadalentin, een zijrivier van de Segura, hebben de diensten van de Commissie zich 
tot de Spaanse autoriteiten gewend om informatie te verkrijgen over de toepassing van de 
Richtlijnen 91/271/EEG en 76/464/EEG in het onderhavige geval. De Spaanse autoriteiten 
antwoordden met een zeer uitvoerige en technische uiteenzetting over de aangebrachte 
verbeteringen. Dat antwoord wordt momenteel door de diensten bestudeerd.

Er zij op gewezen dat in het gebied grote investeringen gedaan zullen worden met 
communautaire cofinanciering. De uitvoering van deze maatregelen zal er ongetwijfeld toe 
leiden dat het stroomgebied van de Segura schoner wordt.

De sanering van het stroomgebied van de Segura is een van de prioriteiten van afdeling 3 
"Milieu" van het Geïntegreerde operationele programma voor de regio Murcia dat onderdeel 
is van het communautaire steunkader voor de Spaanse regio's onder doelstelling 1 in de 
programmeringsperiode 2000-2006.

Projecten in verband met sanering en waterzuivering in het stroomgebied van deze rivier 
komen ook in aanmerking voor financiering uit het Cohesiefonds.
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Voor de periode 1999-2003 is meer dan 178 miljoen euro, waarvan bijna 146 miljoen 
communautaire steun, uitgegeven voor de sanering van de Segura.

Een tabel met de uitgevoerde projecten is bijgevoegd als aanvulling op de reeds verstrekte
gegevens (in november 2003).
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Bijlage

Infrastructuur in uitvoering in het kader van het algemene herstelplan voor de rivier de Segura

I. Cohesiefonds

Project Totale kosten Communautaire steun

A) Periode 1999/2001 128 423 858 € 104 049 788 €
1. Reiniging en zuivering van de Vega Alta

van de Segura 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Waterzuiveringsinstallatie Murcia-Este 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Verbeteringen in de infrastructuur van de
hydraulische zuivering in de regio Murcia
– Fase II 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Reiniging- en zuiveringswerk in het
afwateringsreservoir van de Segura 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Reiniging- en zuiveringswerk in het
afwateringsreservoir van de Segura – 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) In behandeling bij de diensten van de Commissie 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Reiniging van de Segura in de Murcia regio 12 000 0000 € 9 600 000 €

Totaal Cohesiefonds (1999-2002) 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling – EFRO

Project Totale kosten Communautaire steun

Totaal EFRO (2000/2001) 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Rioolzuiveringsinstallatie Pliego 1 240 763 € 930 572 €

8. Rioolzuiveringsinstallatie Cieza 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Rioolzuiveringsinstallatie Santomera 1 067 879 € 800 909 €

10. Aanvullende werkzaamheden aan de
rioolzuiveringsinstallatie van Alcantarilla 590 865 € 443 149 €

11. Aanvullende werkzaamheden aan de
rioolzuiveringsinstallatie van Blanca 313 529 € 235 147 €

12. Aanvullende werkzaamheden aan de
rioolzuiveringsinstallatie van Cehegín 189 486 € 142 115 €

13. Aanvullende werkzaamheden aan de collector
van San Felix (Murcia) 257 821 € 193 366 €

Totaal algemeen herstelplan voor de rivier de Segura
periode 1999-2002 (Cohesiefonds),
periode 2000-2001 (EFRO) 148 926 528 € 120 026 791 €
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Infrastructuur in uitvoering in het kader van het algemene herstelplan voor de rivier de Segura

Project Totale kosten Communautaire
steun

I. Cohesiefonds (1999-2003)

Reiniging en zuivering van de Vega Alta van de Segura 9 663 755 € 7 636 755 €

Waterzuiveringsinstallatie Murcia-Este 28 099 029 € 23 884 175 €

Verbeteringen in de infrastructuur van de hydraulische zuivering in de regio Murcia – Fase II en III 22 026 612 € 17 621 289 €

Reinigings- en zuiveringswerk in het afwateringsreservoir van de Segura 35 812 000 € 28 649 600 €

Reinigings- en zuiveringswerk in het afwateringsreservoir van de Segura – 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

Reiniging van de Segura in de regio Murcia 12 000 000 € 9 600 000 €

Totaal Cohesiefonds (1999-2003) 143 987 710 € 116 500 869 €

II. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling – EFRO (Operationeel Programma voor Murcia – Doelstelling 1 – periode 2000/2006)

Totaal EFRO (2000/2002) 23 813 692 € 20 982 308 €

N.B. Bedrag dat per 31.12.2002 was uitgevoerd in het kader van maatregel 3.3 - Drainage en zuivering van afvalwater ten aanzien van vele 
kleinere projecten en aanvullende drainagewerkzaamheden en/of waterzuiveringsinstallaties.

III.
Aan deze projecten van het Herstelplan moet het in 2001 voltooide waterzuiveringsstation van de stad Lorca worden toegevoegd 10 349 735 € 8 279 788 €

N.B. Volgens informatie van de Spaanse autoriteiten wordt het behandelde water geloosd in de rivier Guadalentín Het water wordt 
gecontroleerd door het Directoraat-generaal Gezondheid van de regio Murcia.

TOTAAL periode 1999-2003 (Cohesiefonds), periode 2000-2002 (EFRO) 178 151 137 € 145 762 965 €
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7. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

In haar vorige mededelingen vermeldt de Commissie de belangrijkste maatregelen die zij 
tegen het Koninkrijk Spanje heeft genomen op grond van artikel 226 van het EG-Verdrag 
teneinde de naleving te waarborgen van de voor deze zaak relevante communautaire 
richtlijnen op het gebied van water.

De Commissie heeft zoals vermeld een inbreukprocedure tegen Spanje ingeleid omdat het 
land de verplichting niet heeft nageleefd om zuiveringsstations voor het afvalwater van een 
groot aantal Spaanse agglomeraties aan te leggen met een inwonersequivalent van meer dan 
15 000, die al met systemen voor opvang en hergebruik van water (d.w.z. biologisch) zouden 
moeten zijn uitgerust. Deze situatie impliceert een gebrekkige toepassing van artikelen 3 en 4 
van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater.

De in 2004 gelanceerde procedure heeft betrekking op diverse agglomeraties van het 
stroomgebied van de Segura in de provincies Murcia en Alicante. De procedure loopt nog en 
de Commissie onderzoekt nu de van de Spaanse autoriteiten ontvangen informatie en verbindt 
er zich toe de gelijkvormigheid te verifiëren van alle agglomeraties met een 
inwonersequivalent van meer dan 15 000 in verband met het stroomgebied van de Segura.

Hieromtrent hebben de Spaanse autoriteiten de diensten van de Commissie op de hoogte 
gesteld van een plan voor het ecologisch herstel van het stroomgebied van de Segura dat in de 
Autonome Gemeenschappen Murcia en Valencia ten uitvoer moet worden gelegd. Dit plan 
wordt momenteel in de verschillende vermelde domeinen ten uitvoer gelegd. Er dient 
bovendien te worden gewezen op de aanzienlijke investeringen die voor de betrokken zone 
zijn gepland en het voorwerp van communautaire cofinanciering vormen. Meer gedetailleerde 
informatie over deze financieringen wordt bijgevoegd. Ongetwijfeld zal de geleidelijke 
tenuitvoerlegging van deze maatregelen ertoe leiden dat het stroomgebied van de Segura 
wordt gezuiverd.

Tot slot nemen de Spaanse autoriteiten momenteel positieve maatregelen die bijdragen tot de 
oplossing van het probleem van de verontreiniging van de Segura dat het voorwerp van deze 
verzoekschriften vormt. Hoe dan ook blijft de Commissie de verdragen bewaken door te 
controleren of de nationale autoriteiten de communautaire milieuwetgeving toepassen.
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Bijlage I
Informatie over financiering

Op 9 februari 2006 overhandigden de Spaanse autoriteiten aan de Commissie bijgewerkte 
informatie over door het EFRO en het Cohesiefonds gefinancierde projecten in verband met 
de riolering van het stroomgebied van de Segura, in het kader van het “Plan voor de volledige 
riolering van de Segura” (Plan de Saneamiento Integral del Río Segura).
Drie regio’s zijn rechtstreeks bij het plan betrokken. Hierna volgt een samenvattende tabel 
met in de periode 1.1.2000-eind 2005 gelanceerde projecten:

Regio # projecten Totaal bedrag 
(subsidiabele kosten)

Castilla-La Mancha Er is geen project in het 
kader van het operationeel 
programma 2002-2006 
gefinancierd.

0 €

Gemeente Valenciana Twee projecten in het kader 
van het Cohesiefonds.

15 978 000 €

Murcia 35 projecten in het kader 
van het operationeel 
programma 2002-2006.

46 866 291,88 €

De bijgevoegde bijlage geeft gedetailleerd de volgende zaken weer: aard van de werken, de 
betrokken gemeenten en de individuele bedragen per project.
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Bijlage II
Details per regio en per project
Regio Project Subsidiabele kosten (per 

project)

Castilla-La Mancha Er is geen project in het kader van 
het operationeel programma 2002-
2006 gefinancierd.

Gemeente Valencia Cohesiefondsproject

“Riolering van de linkerkant van de 
Segura:

 1e fase (Albatera – San 
Isidro, Catral-Dolores, San-
Fulgencio-Daya Nueva-
Daya Vieja).

 2e fase (Callosa del Segura, 
Cox, Redován, Rafael en 
Granja de Rocamora.

1e fase subsidiale kosten:

9 140 000 €

2e fase subsidiale kosten:

6 838 000 €

Regio Murcia Uitbreiding zuiveringsinstallatie 
Cieza.

Riolering San Felix, aanvullende 
werken.

Zuiveringsinstallatie Blanca, 
aanvullende werken.

Rioolzuiveringsinstallatie Pliego.

Rioolzuiveringsinstallatie, 
aanvullende werken: Alcantarilla.

Rioolzuiveringsinstallatie, 
aanvullende werken: Cehegin.

Rioolzuiveringsinstallatie: Fortuna.

Rioolzuiveringsinstallatie:
Santomera.

Rioolzuiveringsinstallatie: Fortuna.

Waterriolering: Villanueva en 
Ullea.

Subsidiale kosten 6 450 539 €

Subsidiale kosten 420 577,74 €

Subsidiale kosten 334 199,84 €

Subsidiale kosten 1 509 697,81 €

Subsidiale kosten 683 242,58 €

Subsidiale kosten 184 017,90 €

Subsidiale kosten 464 731,62 €

Subsidiale kosten 1 262 438,79 €

Subsidiale kosten 2 330 564,98 €

Subsidiale kosten 1 680 164,50 €
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Rioolzuiveringsinstallatie, 
aanvullende werken: Abanilla.

Waterriolering: Ojos en Ricote.

Riolering Alhama.

Centrale riolering. aanvullende 
werken: Murcia.

Algemene riolering: Caravaca.

Riolering Pedanías Caravaca.

Riolering: La Encarnación de 
Caravaca.

Rioolzuiveringsinstallatie, 
aanvullende werken: Abarán.

Rioolzuiveringsinstallatie, Librilla.

Rioolzuiveringsstation, Moratalla.

Riolering Abanilla-centrum.

Rioolzuiveringsinstallatie, pompen 
en renoveren, La Ermita.

Algemene riolering: Librilla.

El Paretón de Totana.

Rioolzuiveringsinstallatie:
aanvullende werken: Alhama.

Rioolzuiveringsinstallatie:
Uitbreiding: Santomera.

Rioolzuiveringsinstallatie:
aanvullende werken: Molina de 
Segura.

Algemene riolering: Moratalla.

Rioolzuiveringsinstallatie: Fortuna.

Subsidiale kosten 227 144,89 €

Subsidiale kosten 41 624,69 €

Subsidiale kosten 1 341 782,43 €

Subsidiale kosten 488 656,50 €

Subsidiale kosten 2 282 445,24 €

Subsidiale kosten 4 360 198,08 €

Subsidiale kosten 426 332,13 €

Subsidiale kosten 469 372,19 €

Subsidiale kosten 3 334 398,73 €

Subsidiale kosten 3 243 062,41 €

Subsidiale kosten 130 347,77 €

Subsidiale kosten 893 187,64 €

Subsidiale kosten 280 403,29 €

Subsidiale kosten 205 546,81 €

Subsidiale kosten 623 078,48 €

Subsidiale kosten 2 856 677,30 €

Subsidiale kosten 2 489 719,18 €

Subsidiale kosten 728 517,29 €

Subsidiale kosten 1 258 417,26 €
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Rioolzuiveringsinstallatie: Ceuti.

Rioolzuiveringsinstallatie: Mula.

Riolering geavanceerde verwerking:
Clasparra.

Algemene riolering: Mahoya de 
Abanilla.

Algemene riolering: aanvullende 
werken: Beniel.

Algemene riolering: aanvullende 
werken: Caravaca.

Subsidiale kosten 2 005 618,80 €

Subsidiale kosten 1 204 820,69 €

Subsidiale kosten 1 302 468,70 €

Subsidiale kosten 207 018,35 €

Subsidiale kosten 151 667,73 €

Subsidiale kosten 993 610,01 €
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8. Aanvullend antwoord van de Commissie, met betrekking tot verzoekschrift 
0437/2001, ontvangen op 20 maart 2009

Er zijn verschillende soorten bronnen die de rivier de Segura in de regio Murcia vervuilen, 
hoofdzakelijk agrarische en stedelijke bronnen. Ondanks de geboekte vooruitgang, waaronder 
de tenuitvoerlegging van het plan voor ecologisch herstel van het stroomgebied van de 
Segura, is de situatie vandaag de dag nog steeds onbevredigend. Om die reden worden de 
juridische acties conform artikel 226 van het EG-Verdrag voortgezet.

Deze actie is tweeledig:

Ten eerste wordt er onderzoek gedaan naar de verontreiniging door agrarische bronnen onder 
Richtlijn 91/676/EEG1 van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging 
door nitraten uit agrarische bronnen.

De Commissie gaat verder met haar inspanningen om de situatie te verbeteren en de 
besprekingen met de Spaanse autoriteiten in verband met inbreukprocedure 2002/2009 zijn 
nog steeds gaande. De bedoeling is dat er zo snel mogelijk na deze contacten en besprekingen 
actie wordt ondernomen en dat de beoordeling van de situatie betreffende het toezicht en het 
aanwijzen van kwetsbare zones wordt voltooid. Verwacht wordt dat deze fase in het eerste 
kwartaal van 2009 kan worden afgerond.

Ten tweede wordt in het kader van Richtlijn 91/271/EEG2 van de Raad inzake de behandeling 
van stedelijk afvalwater, gekeken hoe de situatie er nu voorstaat op het gebied van 
verontreiniging door stedelijke bronnen. Op basis van de laatste informatie die we van de 
Spaanse autoriteiten in het kader van inbreukprocedures 2002/2013 en 2004/2031 hebben 
ontvangen, neemt de Commissie waar dat, hoewel een aantal agglomeraties in het 
stroomgebied van de Segura (de provincies Murcia en Alicante) nog steeds geen adequate 
behandeling van stedelijk afvalwater hanteren, geen van deze agglomeraties in de provincie 
Murcia ligt.

De volledige naleving van de twee bovengenoemde richtlijnen is een voorwaarde om het 
reeds lang bestaande vervuilingsprobleem in de rivier de Segura op te lossen en de Commissie 
zal haar inspanningen dan ook voorzetten totdat volledig aan de richtlijnen wordt voldaan.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften van de ontwikkelingen in deze zaak op de 
hoogte houden.

9. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.
De vervuiling van de rivier de Segura in de regio Murcia is waarschijnlijk afkomstig van 
meerdere − hoofdzakelijk agrarische en stedelijke − bronnen. De situatie is inmiddels 
verbeterd en de juridische stappen die eerder door de Commissie in gang waren gezet in de 
vorm van verscheidene inbreukprocedures overeenkomstig artikel 258 van het VWEU zijn 
stopgezet. 

                                               
1 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.
2 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
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Ten eerste is er in het kader van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen onderzoek gedaan naar 
de verontreiniging door agrarische bronnen.  De lopende kwesties betreffende de uitvoering 
van deze richtlijn, toezicht en het aanwijzen van kwetsbare zones, zijn ondertussen opgelost.  
Bijgevolg loopt er geen inbreukprocedure meer tegen de regio Murcia.
Ten tweede wordt de situatie betreffende de verontreiniging door stedelijke bronnen 
nauwlettend gevolgd in het kader van Richtlijn 91/271/EEG1 van de Raad inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater.  Uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat de 
behandeling van stedelijk afvalwater in de agglomeraties van het stroomgebied van de Segura 
nu voldoet aan de desbetreffende vereisten van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad. Enkele 
lopende kwesties betreffende de gebrekkige behandeling van stedelijk afvalwater in een aantal 
agglomeraties in de kuststreek van de regio Murcia, die los staan van de vervuiling van de 
Segura, worden nog wel behandeld in het kader van de lopende inbreukprocedure.

Gezien het voorafgaande is de Commissie van oordeel dat de ernstige vervuilingsproblemen 
die zich voordeden in het stroomgebied van de Segura zijn aangepakt en dat de Europese 
milieuwetgeving daarbij correct is toegepast.

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.


