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Betreft: Verzoekschrift 1380/2007, ingediend door Javier Gomez Gonzalez (Spaanse 
nationaliteit), over vermoedelijke schending van de Europese wetgeving 
betreffende de toegang tot informatie en de behandeling van stedelijk 
afvalwater in verband met de activiteiten van de onderneming "Emasagra" 
(Granada, Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener voert aan dat de plaatselijke autoriteiten van Granada en de onderneming 
"Emasagra" geen bevredigend antwoord hebben gegeven op zijn verzoek tot het verstrekken 
van informatie met betrekking tot de lozing en behandeling van afvalwater en zodoende 
inbreuk maken op Richtlijn 90/313/EEG. Volgens indiener overtreedt de genoemde 
onderneming de bepalingen van Richtlijn 91/271/EG inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater. Indiener stelt verder dat hij had verzocht om informatie over diverse stoffen, maar 
zijn verzoek werd pas, en slechts gedeeltelijk, behandeld na tussenkomst van de ombudsman 
van Andalusië. Indiener verwijst ook naar het verslag van de Europese Commissie van 21 mei 
1991 betreffende de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EG, en verklaart dat Spanje de 
Europese Commissie niet heeft voorzien van alle ter beschikking staande informatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 292, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008

Uit het verzoekschrift komt naar voren dat indiener sinds november 2003 een aantal 
aanvragen heeft voorgelegd aan de burgemeester van Granada waarin hij verzoekt om 
informatie over de lozing van stedelijk afvalwater en zuiveringsslib.
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Na tussenkomst van de ombudsman van Andalusië heeft hij de gevraagde informatie steeds 
verkregen. Ook komt naar voren dat het bedrijf Emasagra in zijn brief van 18 juli 2006 
bevestigt bereid te zijn om indiener persoonlijk te ontmoeten teneinde zijn vragen te 
beantwoorden en zijn suggesties te bespreken. Het is belangrijk om erop te wijzen dat het 
bedrijf in zijn eerdere schrijven van 21 februari 2005 uitgebreid tekst en uitleg heeft gegeven 
over alle kwesties die indiener in zijn aanvragen aan de burgemeester van Granada had 
aangekaart.

Richtlijn 2003/4/EG1 tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG, die van toepassing was op een 
aantal door indiener ingediende aanvragen, heeft betrekking op de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie. Volgens de richtlijn moeten lidstaten erop toezien dat overheidsinstanties 
op verzoek milieu-informatie beschikbaar stellen aan iedere aanvrager, zonder dat deze 
daarvoor redenen hoeft op te geven. De richtlijn bevat specifieke termijnen: zo snel mogelijk 
of, uiterlijk één maand na de ontvangst door de overheidsinstantie of binnen twee maanden na 
de ontvangst wanneer de gevraagde informatie volumineus of complex is. Elke aanvrager die 
meent dat zijn verzoek om informatie is veronachtzaamd, ten onrechte geheel of gedeeltelijk 
is geweigerd of onvoldoende is beantwoord, heeft toegang tot de beroepsprocedures waarin is 
voorzien in artikel 6, lid 1 en lid 2.

Daar de gevraagde informatie uiteindelijk is verstrekt, is de Commissie van mening dat de in 
het verzoekschrift genoemde feiten niet langer een inbreuk vormen op het Gemeenschapsrecht 
en, in het bijzonder, op Richtlijn 2003/4/EG.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

In het oorspronkelijke verzoekschrift deed indiener zijn beklag over de gebrekkige 
toegankelijkheid van milieu-informatie onder Richtlijn 2003/4/EG2 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad3. In 
haar antwoord concludeerde de Commissie dat de gevraagde informatie is verstrekt, zij het 
met aanzienlijke vertraging. In aanvullende brieven aan de Commissie verzoekschriften 
beweert indiener dat er verdere inbreuken zijn gepleegd op de milieuwetgeving.

De aanvullende informatie en documenten van indiener kunnen als volgt worden samengevat:

1. Indiener beweert dat er sprake is van niet-naleving van Richtlijn 91/271/EEG4 inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater, aangezien een van de waterzuiveringsinstallaties in 
Granada niet voldoet aan de waarden uit de richtlijn. Verder stelt indiener dat bepaalde 
wateren zouden moeten worden aangemerkt als kwetsbare gebieden;

De Commissie onderschrijft de mening van indiener en was al op de hoogte van deze 
feiten voor zij het verzoekschrift ontving. Er zijn reeds inbreukprocedures ingeleid tegen 
Spanje wegens niet-naleving van de artikelen 4 en 5 van de richtlijn. In het kader van deze 
inbreukprocedures heeft de Commissie Spanje twee met redenen omklede adviezen 

                                               
1 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 

publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, PB L 41 van 14.2.2003.
2 PB L 41 van 14.2.2003.
3 PB L 158 van 23.6.1990.
4 PB L 135 van 30.5.1991.
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(laatste waarschuwingen) doen toekomen uit hoofde van artikel 226 van het Verdrag. Het 
persbericht van de Commissie van 27 november 2008 is bijgevoegd. De 
inbreukprocedures hebben onder meer betrekking op de waterzuiveringsinstallatie in 
Granada Churriana.

2. Volgens indiener gelden de verplichtingen uit hoofde van de Afvalwaterrichtlijn voor de 
gemeente Granada, en niet voor de exploitant, de firma Emasagra SA (punt 3 op blz. 6).

De richtlijn is gericht op de lidstaten en bevat geen bepalingen betreffende organisatie en 
eigendomsrecht. De lidstaten hebben het recht en de verantwoordelijkheid om dergelijke 
bepalingen vast te stellen. In deze context is in artikel 295 van het Verdrag het volgende 
bepaald: "Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet."

Bijgevolg is er geen rechtsgrond voor een interventie van de Commissie.

3. Indiener verwijst naar de door de exploitant en de autoriteiten geplande uitbreiding van de 
waterzuiveringsinstallaties in Granada en daaraan gerelateerde projecten, en merkt op dat 
er alternatieve zuiveringssystemen bestaan die in de Verenigde Staten efficiënt zijn 
gebleken.
De Afvalwaterrichtlijn legt milieudoelstellingen op in de vorm van 
waterzuiveringsnormen waaraan moet worden voldaan, maar legt verplichtingen noch 
verboden op ten aanzien van de toe te passen technologieën; dit betekent dat de richtlijn 
ruimte biedt voor technologische vernieuwing. De lidstaten hebben het recht en de 
verantwoordelijkheid om uit de beschikbare technologieën de juiste te kiezen. Indien er 
gebruik wordt gemaakt van financieringsinstrumenten van de EU, bijvoorbeeld in het 
kader van het cohesiebeleid, dienen de relevante uitgangspunten en voorwaarden daarbij 
te worden gerespecteerd.

Bijgevolg is er geen rechtsgrond voor een interventie van de Commissie.

4. Indiener beschrijft de huidige technische en contractuele regeling voor de verwerking van 
het industriële afvalwater van de melkverwerkingsinstallatie Puleva Food SL: het 
afvalwater van de installatie zou een fysisch-chemische behandeling ondergaan en 
vervolgens samen met huishoudelijk afvalwater worden behandeld in een van de 
waterzuiveringsinstallaties van Granada. Het ontwerp van deze waterzuiveringsinstallatie 
is dusdanig dat de milieudoelstellingen van de Afvalwaterrichtlijn niet worden 
gerealiseerd. Indiener vindt dat Puleva Food SL een eigen waterzuiveringsinstallatie moet 
bouwen en exploiteren, en geen gebruik moet maken van de gemeentelijke 
waterzuiveringsinstallatie. De bestaande technische en contractuele regelingen zouden 
bewijzen dat de gemeentelijke en regionale autoriteiten gezamenlijk hebben besloten de 
Afvalwaterrichtlijn en Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging (gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna te noemen: 
GPBV-richtlijn)1 naast zich neer te leggen.

Ten eerste is het aan de Spaanse autoriteiten om te beslissen of biologisch afbreekbaar 
afval, zoals dat van een melkverwerkingsinstallatie, en huishoudelijk afvalwater 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008.
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gezamenlijk of apart moeten worden gezuiverd. Beide benaderingen zijn van het hoogst 
mogelijke niveau. Welke optie men ook kiest, deze moet stroken met de 
milieudoelstellingen van de communautaire wetgeving. Ten tweede, ten aanzien van de 
niet-naleving van de Afvalwaterrichtlijn, zie punt 1 hierboven over de inbreukprocedure 
die de Commissie tegen Spanje heeft ingeleid.

De vraag of de in de zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater aanwezige 
zuiveringsapparatuur die direct in verband te brengen is met het van de 
melkverwerkingsinstallatie afkomstige afvalwater ook onder de vergunning moet vallen 
die is afgegeven uit hoofde van de GPBV-richtlijn, wordt behandeld onder punt 7.

5. Indiener merkt op dat hij nooit heeft beweerd dat er inbreuk is gepleegd op Richtlijn 
86/278/EEG betreffende het gebruik van zuiveringsslib.

6. Indiener stelt dat de lozing van onvoldoende gezuiverd afvalwater afkomstig van de 
waterzuiveringsinstallatie in Granada leidt tot een verslechtering van de watertoestand van 
de rivier de Genil en dus een inbreuk vormt op de milieudoelstellingen van de 
Kaderrichtlijn water, 2000/60/EG1.

De Kaderrichtlijn water verplicht de lidstaten vóór 2015 een "goede ecologische toestand" 
te realiseren voor alle rivieren, meren en kustwateren. De lidstaten moeten uiterlijk 
22 december 2009 de noodzakelijke plannen en programma's hebben ontwikkeld om deze 
goede ecologische toestand te realiseren, en dienen het publiek te informeren en te 
consulteren over de ontwikkeling van deze programma's.

De doelstelling een goede ecologische toestand te realiseren voor alle wateren houdt 
verband met het voorkomen van verslechtering van de toestand ten opzichte van de status 
quo. Het vermeende negatieve effect op de rivier de Genil dient ongedaan te worden 
gemaakt middels naleving van de Afvalwaterrichtlijn (zie punt 1 hierboven), en waar 
mogelijk middels aanvullende maatregelen als naleving van de Afvalwaterrichtlijn niet 
volstaat is om te voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water.

Samenvattend is er, gezien:

- de lopende inbreukprocedure wegens de vermeende niet-naleving van de 
Afvalwaterrichtlijn;

- en de doelstellingen en termijnen die zijn vervat in de Kaderrichtlijn water;

op dit moment geen rechtsgrond voor aanvullende ingrepen door de Commissie.

7. Volgens indiener hebben de verantwoordelijke Spaanse autoriteiten inbreuk gepleegd op 
de GPBV-richtlijn, die betrekking heeft op de "bewerking en verwerking van melk, met 
een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op 
jaarbasis)" in bijlage I.6.4.c".

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000.
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De GPBV-richtlijn definieert "installatie" als een vaste technische eenheid waarin een of 
meer van de in Bijlage I vermelde activiteiten en processen alsmede andere daarmee 
rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden, die technisch in verband staan met 
de op die plaats ten uitvoer gebrachte activiteiten en de gevolgen kunnen hebben voor de 
emissies en de verontreiniging. Installaties die onder het toepassingsbereik van de richtlijn 
vallen, dienen te worden geëxploiteerd overeenkomstig een geïntegreerde vergunning die 
door de bevoegde autoriteit is afgegeven op basis van de beste beschikbare technieken 
(BBT).

Zoals beschreven onder punt 4 wordt het afvalwater dat wordt gegenereerd in de 
installatie van Puleva Food S.L. afgevoerd via een pijp die leidt naar een fysisch-
chemische eenheid in de zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater die wordt 
geëxploiteerd door de firma Emasagra S.A.

De vergunning die de Spaanse autoriteiten hebben verstrekt, omschrijft een dergelijke 
situatie, maar schrijft volgens het relevante BBT-referentiedocument geen technische 
eisen of grenswaarden voor emissies voor. Daarom valt de fysisch-chemische eenheid, die 
een technische connectie kan hebben met de activiteit die binnen het toepassingsgebied 
van bijlage I valt, buiten het toepassingsgebied van de GPBV-richtlijn.

De Commissie zal de Spaanse autoriteiten evenwel verzoeken duidelijkheid te verschaffen 
ten aanzien van deze kwestie, zodat zij kan beoordelen of de voorschriften van de GPBV-
richtlijn worden nageleefd en of de Commissie verdere maatregelen moet nemen.

8. Indiener beweert dat de verantwoordelijke Spaanse autoriteiten inbreuk hebben gepleegd 
op de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn 85/337/EEG1 door de onjuiste toepassing van de 
bepalingen van deze richtlijn bij de uitbreiding van de bestaande 
waterzuiveringsinstallaties in Granada.

Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2, en Richtlijn 2003/35/EG3, 
(bekend als de MEB-richtlijn (milieueffectbeoordeling)) bevat bepalingen voor de 
uitvoering van een MEB voor bepaalde openbare en particuliere projecten. De MEB-
richtlijn maakt onderscheid tussen zogenoemde bijlage I-projecten, die altijd moeten 
worden onderworpen aan een MEB-procedure, en bijlage II-projecten, waarvoor geldt dat 
de lidstaten door een beoordeling per geval en/of drempelwaarden of criteria die zijn 
vastgelegd in de nationale wetgeving tot omzetting van de richtlijn, moeten bepalen of het 
project moet worden onderworpen aan een MEB. Wanneer elk geval apart wordt bekeken, 
of drempelwaarden of criteria worden vastgesteld, moeten de relevante selectiecriteria van 
bijlage III van de richtlijn in aanmerking worden genomen. Deze omvatten onder meer de 
kenmerken van het project, de locatie ervan, alsook de omvang en aard van de potentiële 
impact van het project.

Er dient te worden opgemerkt dat de nieuwe projecten voor de bouw van 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 073 van 14.3.1997.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
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waterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan 150 000 inwonerequivalenten 
zijn opgenomen in punt 13 van bijlage I van de MEB-richtlijn. De andere 
waterzuiveringsinstallaties vallen onder punt 11, letter c) van bijlage II van de MEB-
richtlijn. Daarnaast dient erop te worden gewezen dat krachtens punt 13 van bijlage II, de 
uitbreiding van bestaande projecten die worden genoemd in bijlage I of bijlage II en die 
reeds zijn uitgevoerd, en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben, zouden moeten worden onderworpen aan een nieuwe MEB-procedure.

In ieder geval zijn de nationale bevoegde instanties verantwoordelijk voor het screenen 
van elk uitbreidingsplan voor bestaande projecten en stellen zij op deze wijze vast of de 
voorschriften van de MEB-richtlijn van toepassing zijn. Volgens de documentatie die 
indiener heeft overgelegd, hebben de regionale milieu-instanties indiener geantwoord dat 
deze uitbreiding is voorzien naar aanleiding van een politiek akkoord tussen verschillende 
regeringen. Op dat moment liep er echter geen concreet uitbreidingsproject. De regionale 
milieu-instanties onderstrepen in hun antwoord dat, wanneer dit project wel bestaat, de 
zaak zal worden geëvalueerd overeenkomstig de MEB-wetgeving.

Op grond van de beschikbare informatie kan worden geconcludeerd dat er geen bewijs is 
dat de vereisten van de MEB-richtlijn in dit geval niet zijn gerespecteerd.

Zoals opgemerkt in de vorige mededeling heeft Richtlijn 2003/4/EG betrekking op de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1. 
Volgens de richtlijn moeten lidstaten ervoor zorgen dat overheidsinstanties elke aanvrager 
op zijn verzoek toegang verlenen tot milieu-informatie waarover overheidsinstanties 
beschikken of die voor hen wordt beheerd, zonder dat die aanvrager daarvoor een belang 
moet aanvoeren. Hieruit volgt in het bijzonder dat een overheidsinstantie toegang moet 
verlenen tot de milieu-informatie waarover zij beschikt en die door haar is geproduceerd 
of ontvangen. Zoals indiener aangeeft, worden in de richtlijn ook specifieke termijnen 
genoemd: zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen één maand nadat de overheidsinstantie 
het verzoek van de aanvrager heeft ontvangen, of binnen twee maanden indien het gaat 
om veel of gecompliceerde informatie. In dergelijke gevallen dient de aanvrager zo 
spoedig mogelijk, en in ieder geval voordat de termijn van één maand afloopt, in kennis te 
worden gesteld van de verlenging en de redenen daarvoor. De toegang tot milieu-
informatie mag alleen worden geweigerd op specifieke gronden, die worden genoemd in 
artikel 4 van de richtlijn. Deze gronden moeten restrictief worden uitgelegd, met voor het 
specifieke geval inachtneming van het met de bekendmaking gediende openbare belang. 
Een weigering om de verzochte informatie geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen, 
dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de bovengenoemde termijnen. Deze 
mededeling moet de redenen voor de weigering bevatten, alsmede informatie over de 
beroepsprocedure. Krachtens artikel 5 mag er een vergoeding worden gevraagd, maar 
deze moet wel redelijk zijn. Elke aanvrager die meent dat zijn verzoek om informatie is 
veronachtzaamd, ten onrechte geheel of gedeeltelijk is geweigerd of onvoldoende is 
beantwoord, heeft toegang tot de beroepsprocedures waarin is voorzien in artikel 6, lid 1 
en lid 2.

In zijn brief van 28 augustus 2009 meldt indiener dat hij geen enkele reactie heeft 
ontvangen op zijn verzoek van 21 juli 2009 om volledige kopieën van de vergunningen 
voor twee waterzuiveringsinstallaties in Granada.
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In deze context wordt indiener uitgenodigd om gebruik te maken van de 
beroepsprocedures waarin de Spaanse wetgeving voorziet, zoals volgt uit artikel 6, lid 1 
en lid 2 van de richtlijn.

Inzake punt 1 (Afvalwaterrichtlijn): de Commissie heeft reeds een inbreukprocedure tegen 
Spanje ingeleid;

Inzake punt 2 en punt 3 (alternatieve technische oplossing voor de uitbreiding van de 
waterzuiveringsinstallaties van Granada): er is geen rechtsgrond voor een interventie van de 
Commissie;

Inzake punt 4 en punt 7 (behandeling van huishoudelijk afvalwater en van industrieel 
afvalwater afkomstig van een melkverwerkingsfabriek; naleving van de GPBV-richtlijn): de 
Commissie zal de Spaanse autoriteiten verzoeken duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van 
deze kwestie, zodat zij kan beoordelen of de voorschriften van de GPBV-richtlijn worden 
nageleefd en of de Commissie verdere maatregelen moet nemen;

Inzake punt 6 (Kaderrichtlijn water): de Commissie kan op dit moment geen inbreuk op de 
richtlijn vaststellen en bijgevolg is er geen rechtsgrond voor een interventie van de 
Commissie;

Inzake punt 8 (MEB-richtlijn): de Commissie heeft geen bewijs aangetroffen dat de 
voorschriften van de richtlijn niet zijn gerespecteerd.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

In het oorspronkelijke verzoekschrift deed indiener zijn beklag over de gebrekkige 
toegankelijkheid van milieu-informatie onder Richtlijn 2003/4/EG1 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG2 van de Raad. De 
Commissie concludeerde dat de gevraagde informatie is verstrekt, zij het met aanzienlijke 
vertraging. 

In maart 2009 en juli 2009 beweert indiener in aanvullende brieven aan de Commissie 
verzoekschriften dat er verdere inbreuken zijn gepleegd op de milieuwetgeving:

 Afvalwaterrichtlijn 91/271/EEG3;
 Kaderrichtlijn water, 2000/60/EG4;
 GPBV-richtlijn 2008/1/EG5;
 Milieueffectbeoordelingsrichtlijn 85/337/EEG6.

De Commissie reageerde op deze aanvullende brieven door te benadrukken dat ten aanzien 
                                               
1 PB L 41 van 14.2.2003.
2 PB L 158 van 23.6.1990.
3 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.
4 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73.
5 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15-34.
6 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
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van de Afvalwaterrichtlijn reeds een inbreukprocedure tegen Spanje is ingeleid, door toe te 
zeggen nauwkeurig toezicht te zullen houden op de toepassing van de GPBV-richtlijn en door 
te concluderen dat er geen aanwijzingen zijn dat inbreuk wordt gepleegd op de 
Milieueffectbeoordelingsrichtlijn en de Kaderrichtlijn water, waardoor een rechtsgrond voor 
een interventie van de Commissie ontbreekt.

In zijn laatste aanvullende brief van 19 december 2009 roert indiener de volgende kwesties 
aan:

 vermeende inbreuk op de Richtlijn inzake de toegang tot milieu-informatie 2003/4/EG 
(indiener citeert uit de oude Richtlijn 90/313/EG die is vervangen door Richtlijn 
2003/4/EG);

 vermeende verborgen en onrechtmatige subsidies aan de particuliere onderneming Puleva 
Food S.L. in Granada, waarmee de bepalingen van het Verdrag inzake de interne markt en 
mededinging zouden worden geschonden;

 vermeend gebrek aan besef bij de Commissie dat de waterzuiveringsinstallatie Granada 
Los Vados niet voldoet aan de Afvalwaterrichtlijn;

 vermeend gebrek aan bevordering door de Commissie van niet-traditionele systemen voor 
afvalwaterzuivering, met name het systeem "The Living Machine"® van professor Todd;

 vermeende onwettigheid van de aansluiting van industrieel afvalwater van de installatie 
van Puleva Food S.L. in Granada op de waterzuiveringsinstallatie Granada Churriana.

Ten aanzien van de vermeende inbreuk op de Richtlijn inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie worden twee nieuwe punten naar voren gebracht: schending van de 
geheimhoudingsplicht met betrekking tot de naam van de aanvrager en de duur van de 
beroepsprocedures.

Indiener verwijst naar artikel 1 van de Spaanse Wet 38/95. This law was repealed by the new 
Act no. 27/2006 of 18.07.06 which entered into force on the following day. In de nieuwe wet 
staat niets over vertrouwelijkheid van op de aanvrager betrekking hebbende gegevens.

Bovendien kan indiener de betreffende gegevens direct bij Emasagra opvragen, zonder dat de 
gemeente Granada hier iets mee te maken heeft. Emasagra kan worden opgevat als een 
overheidsinstantie in de zin van Richtlijn 2003/4/EG (zie artikel 2, punt 2 onder b) of c); wat 
precies de juiste categorie is hangt af van de specifieke feiten).

Wat betreft de duur van de beroepsprocedures is het zo dat artikel 20 van de Wet nr. 27/2006 
voorziet in een administratieve beroepsprocedure (de procedure wordt geregeld onder titel 
VII van Wet nr. 30/1992 van 26 november 1992). Deze procedure is kosteloos en verloopt 
snel (maximale duur: drie maanden).

Wanneer de aanvrager niet tevreden is over het verloop van het administratieve beroep staat 
de mogelijkheid van een rechterlijke toetsing open.

Op basis van de huidige bepalingen en van de beschikbare informatie, is de Commissie van 
mening dat de toegang tot informatie als geregeld in het Spaanse recht (Wet nr. 27/2006) geen 
overtreding van Richtlijn 2003/4 inhoudt. Derhalve wordt het in de vorige aanvullende 
mededeling ingenomen standpunt bekrachtigd. De nieuwe informatie leidt niet tot een 
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wijziging van de beoordeling van de Commissie met betrekking tot toegang tot milieu-
informatie.

Wat betreft de veronderstelde verborgen en onrechtmatige subsidies aan de particuliere 
onderneming Puleva Food S.L. in Granada, is het zo dat het aan de Spaanse autoriteiten is om 
te beslissen of biologisch afbreekbaar afval van een installatie al dan niet samen met 
huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat de 
afvalwaterzuivering die door de afvalwaterzuiveringsinstallatie Granada Churriana voor 
Puleva Food S.L. in Granada wordt uitgevoerd, overheidssteun is in de zin van het Verdrag.

Ten aanzien van het vermeende gebrek aan besef bij de Commissie dat de 
waterzuiveringsinstallatie Granada Los Vados niet voldoet aan de Afvalwaterrichtlijn: deze 
veronderstelling is onjuist. Ten eerste is in de mededelingen van de Commissie betreffende dit 
verzoekschrift nooit gesteld dat de waterzuiveringsinstallatie Granada Los Vados de richtlijn 
zou naleven, en ten tweede maakt deze installatie deel uit van de inbreukprocedure tegen 
Spanje met betrekking tot de Afvalwaterrichtlijn.

Ten aanzien van het vermeende gebrek aan bevordering door de Commissie van niet-
traditionele systemen voor afvalwaterzuivering, met name het systeem "The Living 
Machine"® van professor Todd, geldt dat de keuze voor de technologie voor een bepaalde 
installatie op basis van artikel 192, lid 4 van het Verdrag (VWEU) het recht en de 
verantwoordelijkheid van de betreffende lidstaat is. Het is niet de taak van de Commissie om 
een bepaalde technologie voor een specifieke installatie in Granada te bevorderen.

Ten slotte herhaalt indiener ten aanzien van de vermeende onwettigheid van de aansluiting 
van industrieel afvalwater van de installatie van Puleva Food S.L. in Granada op de 
waterzuiveringsinstallatie Granada Churriana, zijn opvatting dat Puleva Food S.L. een eigen 
waterzuiveringsinstallatie zou moeten bouwen en exploiteren en geen gebruik zou mogen 
maken van de gemeentelijke zuiveringsinstallatie. De Commissie heeft in haar eerdere 
mededeling al aangegeven dat het aan de Spaanse autoriteiten is om te beslissen of biologisch 
afbreekbaar afval, zoals dat van een melkverwerkingsinstallatie, en huishoudelijk afvalwater 
gezamenlijk of apart moeten worden gezuiverd. Beide benaderingen zijn van het hoogst 
mogelijke niveau. Welke optie men ook kiest, deze moet stroken met de milieudoelstellingen 
van de communautaire wetgeving, niet in het minst artikel 11 van de Afvalwaterrichtlijn 
betreffende het lozen van industrieel afvalwater in stedelijke waterzuiveringssystemen.

De Commissie heeft zorgvuldig de aanvullende brief gedateerd 19 december 2009 van
indiener aan de Commissie verzoekschriften bestudeerd, en zij:

 ziet geen inbreuk op de Richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie;

 ziet in de gezamenlijke zuivering van biologisch afbreekbaar afvalwater van Puleva Food 
S.L. en huishoudelijk afvalwater geen inbreuk op de EU-regels inzake overheidssteun;

 bevestigt van mening te zijn dat de waterzuiveringsinstallatie Granada Los Vados de 
Afvalwaterrichtlijn niet naleeft en dat deze installatie deel uitmaakt van een lopende 
inbreukprocedure tegen Spanje;

 herhaalt dat er geen rechtsgrond voor de Commissie is om een bepaalde technologie voor 
een specifieke installatie in Granada te bevorderen;
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 bevestigt dat er geen rechtsgrond is om de aansluiting van industrieel afvalwater van de 
installatie van Puleva Food S.L. in Granada op de waterzuiveringsinstallatie Granada 
Churriana als zodanig als onrechtmatig te beschouwen. De Commissie onderzoekt 
momenteel de naleving van de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (GPBV) en van artikel 11 van de Afvalwaterrichtlijn en haar bevindingen 
zullen worden medegedeeld aan de Commissie verzoekschriften.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. III), ontvangen op 30 september 
2011

De Commissie heeft in vroegere mededelingen een aantal eisen van indiener afgewezen. 
Desondanks besliste ze dat moest worden onderzocht of twee wetgevingsbesluiten waren 
nageleefd, meer bepaald de EU-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (GPBV)1 en de EU-richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater2.

 Wat het eerste wetgevingsbesluit, de GPBV, betreft, heeft de Commissie informatie 
gevraagd aan de Spaanse autoriteiten. Uit het antwoord blijkt dat de GPBV-richtlijn in dit 
geval correct ten uitvoer is gelegd. De richtlijn druist dus niet in tegen de EU-wetgeving;

 Wat het tweede wetgevingsbesluit betreft, kan op basis van de informatie van de Spaanse 
autoriteiten die de Commissie heeft onderzocht over het prestatieniveau van de 
waterzuiveringsinstallatie Los Vados in Granada niet worden vastgesteld dat Richtlijn 
2003/4, die Richtlijn 90/313 heeft vervangen, niet is nageleefd.

De verplichtingen die zijn neergelegd in Artikel 11 van de richtlijn in het bijzonder lijken te 
zijn nageleefd. De huidige regionale en lokale wetgevingen voorzien in een controle- en 
opvolgsysteem voor het lozen van industrieel afvalwater in waterzuiveringsinstallaties, zoals 
de behandeling van het afvalwater van de melkverwerkingsfabriek in Los Vados.

                                               
1 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15-34.
2 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.


