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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0274/2006, którą złożył Geoffrey Kealty (Wielka Brytania), w sprawie 
rzekomego naruszania dyrektywy 91/271/EWG przez władze lokalne 
w mieście Corbera de Llobregat (Katalonia, Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że miasto Corbera de Llobregat (Katalonia, Hiszpania), 
zamieszkane przez ok. 15 000 osób, nie posiada jeszcze systemu odprowadzania ścieków 
komunalnych. Składający petycję twierdzi, że brak działań na rzecz naprawy tej sytuacji ze 
strony władz lokalnych, katalońskich i hiszpańskich, stanowi naruszenie dyrektywy 
91/271/EWG. Składający petycję twierdzi, że miasto Corbera de Llobregat nie otrzymało 
żadnych dotacji i nie zostało objęte żadnym finansowanym przez UE projektem związanym 
z oczyszczaniem ścieków. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 sierpnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 stycznia 2007 r.

Kontekst

Przepisy prawne UE
Dyrektywa 91/271/EWG1 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Art. 5 ust. 1 nakłada na państwa członkowskie obowiązek określenia obszarów wrażliwych.

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40.
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Art. 3 stanowi:

„W przypadku odprowadzania ścieków komunalnych do wód, do których odprowadzane są 
ścieki, które na mocy art. 5 uznane zostały za „obszary wrażliwe”, państwa członkowskie 
zapewniają, aby systemy zbierania zostały uruchomione, najpóźniej do dnia 31 grudnia 
1998 r., dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców większej niż 10 000.

W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie 
przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy 
zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom 
ochrony środowiska.”

Wskazywanie obszarów wrażliwych zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG

W 2002 r. rzeka Llobregat została wskazana1 jako obszar wrażliwy (od jej źródła do 
miejscowości Sant Feliu de Llobregat).

Zgodnie z informacjami geograficznymi2 aglomeracja Corbera de Llobregat znajduje się 
w dorzeczu rzeki Llobregat, powyżej Sant Feliu de Llobregat.

Toczące się postępowania w sprawie naruszenia przepisów

Komisja wszczęła dwa „horyzontalne” (tj. dotyczące całego kraju) postępowania wobec 
Hiszpanii w sprawie naruszenia przepisów art. 3, 4 i 5 wymienionej dyrektywy. Obejmują one 
wiele hiszpańskich aglomeracji. Władze hiszpańskie nigdy nie zgłosiły aglomeracji Corbera 
de Llobregat w ramach sprawozdawczości przed Komisją zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG, 
dlatego nie jest ona objęta tymi postępowaniami.

Petycja

Składający petycję twierdzi, że aglomeracja Corbera de Llobregat liczy ponad 15 000 
mieszkańców i nie posiada systemu odprowadzania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy. 
Utrzymuje, że połowa mieszkańców aglomeracji wciąż korzysta z szamb.

Uważa, że władze lokalne, regionalne i krajowe nie zdołały wdrożyć dyrektywy 
91/271/EWG.

Składający petycję nadmienia, że aglomeracja nie została objęta programem wdrożenia tej 
dyrektywy i nie korzysta z żadnych dotacji wspólnotowych.

Uwagi Komisji

Wymiana korespondencji między składającym petycję a Komisją trwa od grudnia 2005 r.

W pismach z dnia 20 lutego 2006 r. oraz 3 kwietnia 2006 r. (zob. załączniki) Komisja 
odniosła się do kilku kwestii poruszonych w petycji:

                                               
1 Uchwała MAB/124/2002 opublikowana w Dzienniku Ustaw Katalonii z dnia 11 stycznia 2002 r.
2 CCM2 (Charakterystyka i modelowanie dorzecza) Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) – Instytut 

Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES) – wersja 0.3.
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W sprawie transpozycji dyrektywy na mocy art. 19: Komisja dokonuje obecnie przeglądu 
transpozycji dyrektywy przez Hiszpanię.

– w sprawie nieuwzględnienia Corbera de Llobregat w programie wdrożenia dyrektywy 
zgodnie z art. 17: jest to związane z faktem, że informacje zawarte w tym programie są 
zbierane na szczeblu krajowym, dlatego nie można znaleźć w nim szczegółowych 
informacji na temat aglomeracji.

W sprawie środków unijnych na projekty związane z oczyszczaniem ścieków komunalnych: 
Komisja może poinformować Komisję Petycji, że aglomeracja Corbera de Llobregat 
otrzymała wkład w wysokości 50% (750 000 EUR) z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na realizację projektu pod nazwą „Colector de Corbera”.

W sprawie obecnego systemu odprowadzania ścieków: odnosząc się do orzeczenia Trybunału 
C-119/02 (Komisja przeciwko Republice Greckiej), Komisja jest zdania, że brak systemu 
odprowadzania ścieków lub powszechne stosowanie szamb stanowi naruszenie art. 3 
dyrektywy.

Podsumowanie

Komisja podejmie stosowne środki w celu uwzględnienia aglomeracji Corbera de Llobregat w 
toczących się bądź nowych postępowaniach w sprawie naruszenia przepisów art. 3 dyrektywy 
91/271/EWG. Załączniki:

1. Pismo Komisji do p. Kealty’ego z dnia 20 lutego 2006 r. (D(2006)3214)
2. Pismo Komisji do p. Kealty’ego z dnia 3 kwietnia 2006 r. (D(2006)5465).

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 maja 2007 r.

Kontekst

W przeszłości składający petycję zwracał się równolegle do Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego i do Komisji Europejskiej. W wyniku tego Komisja przesłała odpowiedź do 
Komisji Petycji i bezpośrednio do Geoffreya Kealty’ego, zgodnie ze swoimi obowiązkami 
instytucjonalnymi i Kodeksem dobrej praktyki administracyjnej.

Ramy prawne dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych1

zostały określone w komunikacie Komisji z października 2006 r.

Dodatkowe informacje dostarczone przez składającego petycję

W ostatnim piśmie z dnia 27 lutego 2007 r. przesłanym przez G. Kealty’ego do Komisji 
Petycji Parlamentu Europejskiego, a także w pismach do Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. i z 
dnia 5 marca 2006 r. poruszono szereg kwestii:

- ważność pozwoleń na zagospodarowanie terenu i na budowę pochodzących z lat 
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.;

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40-52.
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- finansowanie systemu kanalizacji zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego);

- rzekome nieprzestrzeganie przez Hiszpanię głównych przepisów dyrektywy 91/271/EWG, 
w szczególności art. 3, 4, 17 i 19, wielkość obszaru osiedli w Corbera de Llobregat oraz 
osiedli sąsiadujących; działania podjęte w celu usunięcia naruszeń;

- techniczno-finansowe środki organizacyjne na terenie Hiszpanii („Juntas de 
compensación”).

Uwagi Komisji

Ważność pozwoleń na zagospodarowanie terenu i na budowę pochodzących z lat 
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

Składający petycję nawiązuje do pozwoleń na zagospodarowanie terenu wydanych przez 
władze lokalne w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz do pozwolenia na budowę 
jego własnego domu, które uzyskał w 1989 r. (w tym szamba jako sposobu na odprowadzanie 
ścieków). Przepisy dyrektywy 91/271/EWG dotyczące gromadzenia i uzdatniania ścieków 
stosuje się zarówno do prywatnych, jak i publicznych systemów kanalizacji. Biorąc pod 
uwagę, że w momencie przyjęcia dyrektywy jedynie niektóre systemy gromadzenia i 
uzdatniania ścieków spełniały jej założenia, oczywiste było, iż sytuacja taka wiązać się będzie 
z dużymi przedsięwzięciami planistyczno-inwestycyjnymi, lecz również z pozwoleniami i 
zgodą na odstępstwa wydawanymi przez właściwe organy w państwach członkowskich. 
Jednak dyrektywa nie ingeruje w środki organizacyjne w państwach członkowskich, np. 
odpowiedzialność za organizację gromadzenia i uzdatniania ścieków. Sprawa ta, zgodnie z 
zasadą pomocniczości, pozostaje w gestii państw członkowskich.

Finansowanie systemu kanalizacji na szczeblu krajowym oraz na szczeblu europejskim  

Traktat przewiduje zasadę, że zanieczyszczający płaci (art. 175 ust. 2) oraz stanowi, że do 
obowiązków państw członkowskich należy finansowanie i wykonywanie polityki w zakresie 
środowiska naturalnego (art. 175 ust. 4), bez uszczerbku dla niektórych środków mających 
charakter wspólnotowy. Środki takie o charakterze wspólnotowym przyjęto w przeszłości, a 
także na lata 2007-2013, w rozporządzeniach dotyczących Funduszu Spójności oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednak głównym beneficjentem takich 
wspólnotowych instrumentów finansowania są państwa członkowskie, i to one mają prawo i 
obowiązek wyboru, przestrzegając zasad kwalifikowalności, priorytetów i projektów. 
G. Kealty został już poinformowany o wspólnotowych instrumentach finansowania w piśmie 
Komisji z dnia 20 lutego 2006 r. 

Rzekome nieprzestrzeganie przez Hiszpanię głównych przepisów dyrektywy 91/271/EWG, w 
szczególności art. 3, 4, 17 i 19, wielkość obszaru osiedli w Corbera de Llobregat oraz osiedli 
sąsiadujących; działania podjęte w celu usunięcia naruszeń

Jak stwierdzono we wcześniejszym komunikacie Komisji w sprawie petycji 274/2006, 
Komisja wszczęła postępowanie wobec Hiszpanii w sprawie naruszenia przepisów dyrektywy 
91/271/EWG. Informacje przedstawione przez składającego petycję dotyczące wielkości 
obszaru osiedli („aglomeracja”) w Corbera de Llobregat zostały włączone do postępowania o 
naruszenie przepisów, tym samym obejmując zakresem postępowania również miasto 
Corbera. W tym miejscu Komisja pragnie podkreślić, że skargi składane przez obywateli oraz 
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petycje są dosyć często wykorzystywane podczas postępowania o naruszenie przepisów. 
G. Kealty został o tym poinformowany w piśmie z dnia 3 kwietnia 2006 r.

Wypełniając rolę strażnika traktatu, Komisja wszczyna niezbędne postępowania o naruszenie 
przepisów.

Jeśli chodzi o dyrektywę 91/271/EWG, została ona opublikowana we wszystkich językach 
Wspólnoty w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dostępna jest również w Internecie. 
Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich dyrektyw, adresowana jest ona do państw 
członkowskich i wymaga w związku z tym przeniesienia do prawa krajowego. Publikacja 
przepisów krajowych leży w gestii państw członkowskich.

Techniczno-finansowe środki organizacyjne na terenie Hiszpanii („Juntas de compensación”).

Składający petycję stwierdza, że w jego opinii środki organizacyjne w zakresie gromadzenia 
i uzdatniania ścieków podjęte w Katalonii (podział kompetencji między katalońską agencją 
wodną i lokalnymi „juntas de compensación”) są niewystarczające i zwraca się o interwencję 
w celu zmiany takiej sytuacji.

Dyrektywa 91/271/EWG ustala jasne i jednoznaczne wymogi środowiskowe dotyczące 
gromadzenia i uzdatniania ścieków, a Komisja jako strażnik traktatu podejmuje niezbędne 
działania mające na celu usunięcie naruszeń. Jednak organizacja techniczno-finansowa, czy to 
na szczeblu lokalnym, regionalnym, czy krajowym, leży w wyłącznej gestii państw 
członkowskich, zgodnie z zasadą pomocniczości. Z tego powodu Komisja nie posiada żadnej 
podstawy prawnej do bezpośredniej interwencji.

Stanowisko Komisji

Jako strażnik traktatu Komisja podjęła niezbędne kroki mające na celu wprowadzenie w życie 
dyrektywy 91/271/EWG w Hiszpanii, i będzie je kontynuować. Informacje przekazane przez 
składającego petycję bezpośrednio Komisji oraz zawarte w petycji zostały włączone do 
działań służących wdrożeniu dyrektywy.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

Od kwietnia 2006 r. trwa intensywna korespondencja między składającym petycję a Komisją 
Petycji Parlamentu Europejskiego; jednocześnie składający petycję bezpośrednio zwrócił się 
do Komisji.

Składający petycję i przedstawiciel władz hiszpańskich wzięli udział w posiedzeniu Komisji 
Petycji w dniu 13 września 2007 r. 

Obawy składającego petycję w kontekście dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych 91/271/EWG to: 

- naruszanie zobowiązań w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych,
- nieodpowiednie przeniesienie na grunt prawa hiszpańskiego.
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W dniu 13 września składający petycję przedstawił kilka informacji („oświadczenie 
Geoffreya Johna Kealty’ego”, protokół oraz sprawozdanie „informe por John Kealty i Rosa 
Ibanez Julve”). Na późniejszym etapie przedłożył on Komisji Petycji trzy dodatkowe 
dokumenty (z datą 18 listopada 2007 r., 2 grudnia 2007 r. i 16 grudnia 2007 r.).

Władze hiszpańskie przesłały do Komisji Petycji pismo datowane na 16 października 2007 r. 

Obecnie Komisja ma następujące uwagi. Charakterystyka domu składającego petycję 
(lokalizacja w aglomeracji i wielkość aglomeracji) ma kluczowe znaczenie dla stwierdzenia, 
czy wchodzi on w zakres przedmiotowej dyrektywy.

a) W ramach horyzontalnego postępowania w sprawie naruszenia przeciw Hiszpanii (do 
którego na skutek petycji Komisja włączyła Corbera de Llobregat) władze hiszpańskie 
poinformowały, że wielkość aglomeracji Corbera de Llobregat to równoważna liczba 
mieszkańców 2 567. Składający petycję wymienia równoważną liczbę mieszkańców 
przekraczającą 15 000;

b) Na podstawie informacji przekazanych dotychczas Komisji Petycji nie można dokładnie 
określić lokalizacji domu składającego petycję. Rezultatów nie przyniosły też poszukiwania w 
Internecie.1  

W swoim piśmie władze hiszpańskie podsumowują transpozycję dyrektywy 91/271/EWG na 
szczeblu krajowym i regionalnym. Stwierdza się w nim, że problemy miast rozwiązywane są
(zgodnie z zasadą pierwszeństwa) w oparciu o PSARU (programy oczyszczania ścieków 
komunalnych). Miasto, w którym mieszka składający petycję, jest obecnie podłączone do 
głównego kolektora („collector en alta”), który wchodzi w skład oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Sant Feliu de Corberat. Brakuje jednak zezwolenia na takie podłączenie. 

Składający petycję potwierdza, że w jego aglomeracji funkcjonuje system zbierania 
(„collector en baja”). Neguje jednak fakt ukończenia głównego kolektora („collector en alta”), 
ponieważ nadal brakuje w nim 3 pomp. 

Według składającego petycję, na podstawie hiszpańskiego dekretu 11/95 nie dokonano 
właściwej transpozycji art. 2 ust. 5 dyrektywy dotyczącego definicji systemu zbierania.

Komisja zbadała zgodność przedmiotowej definicji przetransponowanej na grunt prawa 
regionalnego i nie stwierdziła żadnego prawdopodobnego naruszenia prawa wspólnotowego. 

Komisja będzie kontynuować postępowanie w sprawie naruszenia przeciw Hiszpanii, tak aby 
zapewnić, że przestrzegane są wszystkie przepisy dyrektywy 91/271/EWG. Złoży też 
zapytanie w sprawie dokładnej lokalizacji domu składającego petycję w Corbera de 
Llobregat. Przekaże ona Komisji Petycji informacje uzupełniające.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

                                               
1 www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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Najważniejszym aspektem petycji jest skarga dotycząca braku funkcjonującej instalacji 
zbierania i oczyszczania na konkretnym osiedlu w Corbera de Llobegat (Hiszpania). Z owym 
aspektem wiąże się informacja o ważności pozwoleń na zagospodarowanie terenu i na 
budowę pochodzących z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., 
finansowania systemu kanalizacji zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, 
formalnoprawnej transpozycji dyrektywy 91/271/EWG do prawa krajowego oraz techniczno-
finansowych środków organizacyjnych na terenie Hiszpanii (ścieki są projektowane, 
budowane i eksploatowane przez różne organy – katalońskie agencje wodne, Juntas de 
compensación). 

Na wniosek komisji PETI, Komisja szczegółowo oceniła te kwestie, udzielając odpowiedzi 
w szeregu komunikatów, z których ostatni pochodzi ze stycznia 2008 r.

W ostatnim komunikacie do komisji PETI ze stycznia 2008 r. Komisja zobowiązała się do 
określenia dokładnej lokalizacji domu składającego petycję w Corbera de Llobregat. Okazało 
się, że przyczyną wcześniejszej niepewności jest stosowanie przez wydawców map dwóch 
różnych nazw tej samej ulicy: „Calle de la Federación AAPP” i „Calle Salvador Dalí”. 
Wyjaśniwszy tę kwestię, Komisja może potwierdzić, że dom składającego petycję jest 
zlokalizowany na obszarze określanym w dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych1 mianem „aglomeracji” 2 oraz że w związku z tym do przedmiotowego 
osiedla mają zastosowanie wymogi określone w art. 3 i 4 dyrektywy. Zgodnie z informacjami 
udzielonymi Komisji Petycji przez władze hiszpańskie w tym przypadku nie rozpatrzono 
możliwych wyjątków określonych w ostatnim zdaniu art. 3 ust. 13.

Komisja wnikliwie zbadała informacje dostarczone przez składającego petycję:

1. W oparciu o informacje przedstawione w petycji Komisja wszczęła wobec Hiszpanii 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku 
z niewystarczającym spełnieniem wymogów dyrektywy 91/271/EWG w aglomeracji 
Corbera de Llobregat; 

2. W swojej korespondencji z Komisją składający petycję kwestionował kompletność 
formalnej transpozycji. W tym kontekście Komisja chciałaby zwrócić uwagę na 
następujące kwestie:

a. Zgodnie z art. 240 Traktatu „dyrektywa wiąże, w odniesieniu do rezultatu, który ma 
być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru 
formy i środków”;

b. Akty transponujące przyjęte przez Hiszpanię, Real Decreto-ley 11/1995 i Decreto-
ley 509/1996, uzupełniły istniejące przepisy dotyczące wymogu, by gminy 
zapewniały zbieranie ścieków (ogólna ustawa dotycząca samorządu lokalnego 
7/1985 („Reguladora de las Bases de Régimen Local”, art. 26), ze szczegółowym 

                                               
1 Dz.U L 135 z 30.5.1991, str. 40-52.
2 Art. 2 ust. 4 dyrektywy 91/271/EWG: „aglomeracja” oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność
gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do 
oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. 
3 Art. 3 ust. 1 ostatnie zdanie dyrektywy 91/271/EWG: W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie 
jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy 
zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska.
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odniesieniem do już istniejącego prawa w preambule do Real Decreto-ley 11/1995).

3. Co się tyczy pozostałych elementów petycji, w poprzednich komunikatach Komisja 
wyjaśniła, że brak podstaw prawnych, które uzasadniałyby jej interwencję.
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