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Commissie verzoekschriften

24.10.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 922/2011 ingediend door L.A.G. (Spaanse nationaliteit), namens de 
"Associación de Vecisnos Nuestra Señora de la Asunción", over vervuiling van de rivier 
Duero met ongezuiverd rioolwater, in strijd met Richtlijn 91/271/EEG inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens Richtlijn 91/271/EEG hadden de lidstaten begin 2006 moeten beschikken over 
installaties voor de behandeling van stedelijk afvalwater. In september 2009 heeft de middelgrote 
stad Zamora in de regio Castilla - León toestemming gekregen om ongezuiverd rioolwater in de 
Duero-rivier weg te laten lopen, op voorwaarde dat eind 2008 een zuiveringsinstallatie 
operationeel zou zijn. Pas in februari 2010 nam de regio Castilla - León plannen aan voor het 
aanleggen van een zuiveringsinstallatie. Indiener is van mening dat het realistisch en zeer 
waarschijnlijk is om te veronderstellen dat Zamora niet voldoet aan de eisen van Richtlijn 
91/271/EEG en verzoekt de Europese autoriteiten om deze kwestie op te nemen met de Spaanse 
regering.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement)

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Het verzoekschrift gaat over het gebrek aan behandeling van stedelijk afvalwater afkomstig van de 
stedelijke agglomeratie Zamora (Spanje). Volgens de indiener wordt het water rechtstreeks in de 
Duero-rivier geleid zonder behandeling, bewaking of controle. Deze situatie zou in strijd zijn met de 
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bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1.

Opmerkingen van de Commissie

Volgens de door de Spaanse autoriteiten verstrekte informatie in de laatste beschikbare rapportage 
voldoet de stedelijke agglomeratie Zamora met 96 400 inwonersequivalenten aan de verplichtingen 
inzake de verzameling en behandeling opgelegd door Richtlijn 91/271/EEG. De door de gemeente 
Zamora2 gepubliceerde informatie toont bovendien aan dat een waterzuiveringsinstallatie 
momenteel al het afvalwater behandelt dat in de agglomeratie wordt verzameld.

Conclusie

Volgens de Commissie is er geen reden om aan te nemen dat niet aan de bepalingen van Richtlijn 
91/271/EEG is voldaan.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 24 oktober 2012

De Commissie heeft de nieuwe documenten die haar door indiener zijn toegestuurd, beoordeeld.

De desbetreffende Spaanse autoriteiten (Autoriteit stroomgebiedbeheer van de Duero-rivier)zijn 
zich ervan bewust dat er afvalwater, afkomstig van een woonwijk (Carrascal) met een 
inwonersequivalent (i.e.) van ongeveer 200, zonder voorafgaande behandeling in de Duero-rivier 
wordt geloosd. Zij zijn van mening dat de kwaliteit van het water waarin wordt geloosd 
voldoende moet blijven om de winning van drinkwater en de aanwezigheid van zoetwatervissen 
mogelijk te maken. De lozing wordt door de autoriteiten onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan.

Dezelfde autoriteiten zijn een administratieve procedure gestart tegen de gemeente Zamora, 
omdat er volgens hen aan bepaalde van bovengenoemde voorwaarden niet werd voldaan. Er 
werd beslist dat er, hoewel de lozing niet in overeenstemming is met de Spaanse wetgeving, geen 
sancties van toepassing waren, gezien de kleine hoeveelheid water die werd geloosd, de 
kenmerken van het geloosde water en de geringe effecten op het water waarin werd geloosd.

De bouw van een waterzuiveringinstallatie om te zorgen voor een gepaste behandeling van het 
afvalwater, is gepland voor 2015.

Overeenkomstig artikel 7 van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater3, 
moeten lozingen van agglomeraties met minder dan 2000 i.e in zoet water tegen eind 2005 aan 
een toereikende behandeling worden onderworpen (d.w.z. dat het water waarin wordt geloosd 
moet voldoen aan de relevante kwaliteitsdoelstellingen en de relevante voorschriften van de 
communautaire wetgeving).

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
2 http://www.ayto-
zamora.org/Zamora/Servicios%20Municipales/Medio%20Ambiente/Informaci%F3n%20del%20
Servicio/Ciclo%20del%20Agua/Estaci%F3n%20Depuradora.
3 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, PB L 135 van 
30.5.1991.
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Hoewel de Spaanse autoriteiten het gebrek aan naleving van de desbetreffende wetgeving 
erkennen, achten zij het niet nodig handhavingsmaatregelen te nemen, in het bijzonder rekening 
houdend met de geringe effecten van de lozing. 

De Commissie richt zich, bij de handhaving van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater, momenteel op grotere agglomeraties waar geen verzameling of toereikende 
behandeling van het afvalwater bestaat. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de 
beschikbare middelen, probeert de Commissie door middel van één enkele horizontale 
procedure, een zo groot mogelijk aantal agglomeraties aan te pakken die deze bepalingen 
vermoedelijk schenden.

De Commissie wijst erop dat de aanpak van een dergelijke situatie diepgaande kennis vereist van 
de milieuaspecten die worden aangetast, met inbegrip van de gevolgen van mogelijke niet-
naleving. De Commissie erkent de cruciale rol die lokale en regionale autoriteiten spelen in het 
verzekeren van de naleving van de bepalingen in artikel 7 van de richtlijn en in het opstarten en 
uitvoeren van gepaste handhavingsmaatregelen.


