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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0922/2011 af L. A. G., spansk statsborger, for "Asociación de 
Vecinos Nuestra Señora de la Asunción", om forurening af Duerofloden med 
urenset kloakspildevand i strid med direktiv 91/271/EØF om rensning af 
byspildevand

1. Sammendrag

Ifølge direktiv 91/271/EØF skulle medlemsstaterne have etableret spildevandsrensningsanlæg 
i begyndelsen af 2006. I september 2009 fik den mellemstore by Zamora, som ligger i 
Castilla-León-regionen, godkendelse til at udlede urenset spildevand til Duerofloden på den 
betingelse, at der ville være et spildevandsrensningsanlæg i drift ved udgangen af 2008. Først 
i februar 2010 vedtog Castilla-León-regionen planer for etableringen af et 
spildevandsrensningsanlæg. Andrageren mener, at det realistisk set er yderst sandsynligt, at 
Zamora ikke overholder direktiv 91/271/EØF, og anmoder de europæiske myndigheder om at 
undersøge dette anliggende sammen med den spanske regering.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, (modtaget den 17. februar 2012)

Andragendet vedrører manglende rensning af byspildevandet fra byområdet Zamora, Spanien. 
Ifølge andrageren udledes spildevandet direkte i Duerofloden uden rensning, overvågning eller 
kontrol. Denne situation ville være en overtrædelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 
91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand.1

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
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Kommissionens bemærkninger

Ifølge de spanske myndigheders oplysninger, som er baseret på den seneste rapport på området, 
overholder byområdet Zamora - med en befolkning på 96.400 personækvivalenter - kravene 
vedrørende opsamling og rensning, sådan som disse er fastlagt i direktiv 91/271/EØF. Endvidere 
fremgår det af oplysninger offentliggjort af Zamora kommune,1 at alt spildevand, som opsamles i 
byområdet, i øjeblikket renses på et rensningsanlæg.

Konklusion

Efter Kommissionens opfattelse er der ingen grund til at konkludere, at bestemmelserne i 
direktiv 91/271/EØF ikke overholdes.

4. Kommissionens supplerende svar (REV.), modtaget den 24. oktober 2012

Kommissionen har vurderet de nye dokumenter, som andrageren har fremsendt.

Vedkommende spanske myndigheder (Styrelsesrådet for Dueroflodens afvandingsområde) er 
bekendte med, at der i Duerofloden udledes urenset spildevand fra et beboelsesområde 
(Carrascal) med omkring 200 personækvivalenter (PE). De mener, at kvaliteten af 
recipientvandet bør holdes på et niveau, som muliggør indvinding af drikkevand samt 
tilstedeværelsen af ferskvandsfisk. Myndighedernes tilladelse til udledning blev givet på visse 
betingelser.

De samme myndigheder indledte en administrativ procedure mod Zamora kommune, 
eftersom de mente, at nogle af de ovenfor nævnte betingelser ikke var opfyldt. Selvom 
udledningen ikke var i overensstemmelse med den spanske lovgivning, besluttede man, at en 
sanktion ikke var relevant i betragtning af den udledte mængdes beskedne størrelse, det 
udledte vands karakteristika samt den begrænsede indvirkning, det havde på recipientvandet.   

Opførelsen af et system, som kan tilvejebringe tilstrækkelig rensning af spildevandet skal 
efter planerne finde sted i 2015.

I henhold til artikel 7 i direktivet om rensning af byspildevand2, skulle spildevand opsamlet i 
byområder med mindre end 2000 PE og udledt i ferskvand være renset på passende vis inden 
udgangen af 2005 (dvs. således at recipientvandet opfyldte gældende kvalitetsmålsætninger 
samt gældende bestemmelser i fællesskabslovgivningen).

Til trods for at de spanske myndigheder erkender den manglende overholdelse af gældende 
lovgivning, mener de ikke, at der er behov for tvangsforanstaltninger, især taget i betragtning 
af udledningens begrænsede indvirkning. 

                                               
1 http://www.ayto-
zamora.org/Zamora/Servicios%20Municipales/Medio%20Ambiente/Informaci%F3n%20del%20Servicio/Ciclo
%20del%20Agua/Estaci%F3n%20Depuradora.
2 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21.5.1991 om rensning af byspildevand, EFT L 135 af 30.5.1991.
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Kommissionens indsats med hensyn til håndhævelse af direktivet om rensning af
byspildevand er i øjeblikket fokuseret på større byområder, hvor der ikke foretages opsamling 
eller tilstrækkelig rensning af spildevand. Med henblik på at udnytte de tilgængelige 
ressourcer på bedst mulig vis forsøger Kommissionen i en enkelt horisontal procedure at tage 
fat på det størst mulige antal byområder, som formodes at overtræde de bestemmelser.

Kommissionen ønsker at understrege, at håndteringen af en sådan situation kræver et 
indgående kendskab til de berørte miljømæssige aspekter, herunder til konsekvenserne af en 
eventuel manglende overholdelse. Kommissionen erkender den afgørende rolle, lokale og 
regionale myndigheder skal påtage sig med henblik på at sikre overholdelse af 
bestemmelserne i direktivets artikel 7 og tillige for at indlede og afslutte passende 
tvangsforanstaltninger. 


