
CM\782509PL.doc PE287.092/ REV VIII

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

24.04.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0260/1999, którą złożył Daniel Pequeño Prado (obywatel Hiszpanii), 
z ponad 4 000 podpisów, w sprawie oczyszczalni ścieków komunalnych 
w mieście Vigo, której budowa została sfinansowana z budżetu wspólnotowego

Petycji 0462/2006, którą złożyła „Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo” 
(Hiszpania), w sprawie ochrony wybrzeża galicyjskiego, zwłaszcza zatoki Vigo, 
przed zanieczyszczeniem i degradacją środowiska

1. Streszczenie petycji 0260/1999

Składający petycję, mieszkańcy Vigo, są zaniepokojeni rzekomymi uchybieniami i błędami 
w projekcie oraz funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Vigo, 
zbudowanej na bagiennych terenach u ujścia rzeki Lagares. Utrzymują oni, że oczyszczalnia, 
poza tym, że znacznie utrudnia życie mieszkańców, nie spełnia postanowień dyrektywy 
92/43/EWG (siedliska) i ma wpływ na jedną z największych plaż w okolicy Vigo. Postulują 
również, aby w trakcie przewidzianej rozbudowy oczyszczalni finansowanej z funduszu 
EFRR, nie doszło do popełnienia takich samych błędów.

Streszczenie petycji 0462/2006

Składający petycję zwracają uwagę na fakt, iż w 2003 r. UE wezwała władze galisyjskie do 
opracowania programu redukcji zanieczyszczenia zatoki Vigo. (Patrz dokument IP/03/1107 
z dnia 24 lipca 2003 r. zawierający decyzję Komisji m. in. o wszczęciu postępowania 
przeciwko Hiszpanii w związku z niestosowaniem się do przepisów prawa dotyczącego 
ścieków komunalnych, kąpielisk oraz ławic omułków na plażach zatoki Vigo w Galicji). 
Składający petycję wyrażają ubolewanie, że zamiast tego planowane są i realizowane kolejne 
przedsięwzięcia mające na ogół szkodliwy wpływ na zatokę. Przykładem są strefy
przechowywania odpadów przemysłowych i fekaliów, wały ziemne, nasypy, sztuczne plaże, 
przystanie, rozbudowa portu itp. Ponadto przedsięwzięcia te nie podlegały ocenie 
oddziaływania na środowisko naturalne bądź ocenie zgodności z innymi normami. Składający 
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petycję nalegają na przeprowadzenie zintegrowanego badania całej zatoki Vigo obejmującego 
wszystkie zagadnienia, w tym ochronę środowiska naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja 0260/1999 uznana została za dopuszczalną dnia 14 lipca 1999 r. Petycja 0462/2006 
uznana została za dopuszczalną dnia 31 października 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0260/1999, otrzymana dnia 22 lutego 2000 r.

Składający petycję, mieszkańcy Vigo, zawiadamiają o błędach w projekcie i problemach 
związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków komunalnych wspomnianego miasta, 
utrzymując, że oczyszczalnia ta stanowi źródło degradacji środowiska naturalnego i szkodzi 
pobliskiemu otoczeniu. 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję wydaje się, iż bagienne tereny położone 
u ujścia rzeki Lagares, na których wybudowano oczyszczalnię, nie zostały wyznaczone przez 
władze hiszpańskie w myśl dyrektywy Rady 92/43/EWG1 z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (sieć Natura 2000), a także, że nie 
zostały wyznaczone jako obszary specjalnej ochrony w świetle zmienionej dyrektywy Rady 
79/409/EWG2 z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, i nie zostały 
sklasyfikowane jako obszar mający znaczenie dla ptactwa w wykazach ornitologicznych.

Natomiast istnieją w Vigo tereny kąpieliskowe wyznaczone na mocy dyrektywy Rady 
76/160/EWG3 z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej jakości wody w kąpieliskach, zwłaszcza na 
plaży w Samil, w których jakość wód nie odpowiada postanowieniom dyrektywy, ponieważ 
od co najmniej ośmiu lat niektóre parametry regularnie przekraczają wartości bezwzględne 
ustalone we wspomnianej dyrektywie.

Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich pismem z dnia 21 października 1999 r. 
o dostarczenie dodatkowych informacji celem ustalenia, czy oczyszczanie ścieków 
komunalnych i postępowanie z osadem ściekowym spełniają postanowienia dyrektywy Rady 
91/271/EWG4 z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Pismo 
to zawiera również zapytanie, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko przy 
sporządzaniu pierwotnego planu przedsięwzięcia. Zgodnie z dyrektywą Rady 85/337/EWG5

z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ocena taka powinna być 
przeprowadzona, jeśli państwo członkowskie uzna, że specyfika przedsięwzięcia wymaga 
takiej oceny. W przypadku gdy ocena taka została przeprowadzona, Komisja prosi
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992 r., s. 7.
2 Dz.U. L 103 z 25.4.1979 r., s. 1.
3 Dz.U. L 31 z 5.2.1976 r., s. 1.
4 Dz.U. L 135 z 30.5.1991r., s. 40.
5 Dz.U. L 194 z 25.7.1985 r., s. 39.
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o przedstawienie ustaleń tego badania i podjętych w związku z tym działań.

Na koniec, Komisja poprosiła o podanie powodów niezgodności warunków panujących na 
plaży w Samil z dyrektywą dotyczącą jakości wody w kąpieliskach, jak również o podanie 
informacji na temat projektu rozbudowy oczyszczalni.

4.  Dodatkowa odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0260/1999, otrzymana dnia 20 lipca
2000 r.

W wyniku posiedzenia Komisji Petycji w dniach 17 i 18 kwietnia 2000 r., podczas 
dwustronnego spotkania ze służbami Komisji mającego miejsce w Brukseli w dniu 
26 kwietnia 2000 r. i dotyczącego wprowadzania przez Hiszpanię w życie dyrektywy Rady 
91/271/EWG1 z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, władze 
hiszpańskie przekazały informacje na temat sytuacji dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych na terenie aglomeracji Vigo.

Zgodnie z tymi informacjami jedynie 62% ścieków komunalnych aglomeracji w 1999 r. 
przeszło proces oczyszczania wtórnego (biologicznego), które zgodnie z dyrektywą miało 
zostać wprowadzone do dnia 31 grudnia 2000 r. Biorąc pod uwagę fakt, iż na uzupełnienie 
brakujących działań związanych z oczyszczaniem potrzeba wielu lat, prawdopodobne jest, że 
sytuacja nie będzie zgodna z przepisami w ustalonym przez dyrektywę terminie, to znaczy do 
końca 2000 roku.

W powyższych okolicznościach wydaje się również prawdopodobne, że zrzuty 
nieoczyszczonych ścieków będą miały negatywny wpływ na środowisko, a w szczególności 
przyczynią się do zanieczyszczenia plaży w Samil.

Komisja sprawdza obecnie sytuację wszystkich większych aglomeracji europejskich 
w związku ze zobowiązaniami nałożonymi przez dyrektywę i będzie mogła na początku 
2001 r. wszcząć postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwko państwom 
członkowskim, w których zostaną stwierdzone opóźnienia wobec terminu 31 grudnia 2000 r. 
Hiszpania, w której przewiduje się zaistnienie dużych opóźnień w wielu dużych 
aglomeracjach, w tym także w Vigo, znajduje się również wśród powyższych państw 
członkowskich.

Komisja pragnie przekazać ostatnie dostępne informacje:

Po pierwsze, najnowsze dane na temat jakości wody w kąpieliskach w regionie Vigo są 
zadowalające. Ostatni raport dotyczący wody w kąpieliskach przedstawiony przez Komisję 
dnia 21 maja 2001 r. pokazuje, że 18 plaż powyższego regionu, w tym plaże w Samil, 
odpowiada obecnie obowiązującym normom ustalonym w dyrektywie dotyczącej jakości 
wody w kąpieliskach2, a 15 spośród nich zachowuje najsurowsze z parametrów.

Dane wskazują, iż w ciągu kilku ostatnich lat jakość wód w kąpieliskach w regionie uległa 

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991 r., s. 40
2 Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach, Dz.U. L 31 
z 5.2.1976 r.
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znacznej poprawie.

Po drugie, Komisja dokonała oceny postępów w zakresie budowy oczyszczalni ścieków we 
wszystkich państwach członkowskich. Przedstawiła publicznie pierwszy raport z badania 
wstępnego podczas seminarium zorganizowanego w marcu 2001 r. pod egidą komisarz 
Wallström. Publikację ostatecznej wersji raportu na temat wykonywania dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych1 przewiduje się na koniec 2001 r. Powyższy 
dokument dostarczy informacji dotyczących stosowania zasady nakazującej oczyszczanie 
ścieków z uwzględnieniem terminu procesu oczyszczania ustalonego dla obszarów 
wrażliwych na rok 1998, właściwego wyznaczenia tego typu obszarów, jak również sytuacji 
wielkich miast w zakresie oczyszczania ścieków.

W kwestii zbierania i oczyszczania ścieków terminem nałożonym na aglomerację Vigo jest 
31 grudnia 2000 r. Komisja oceni, w jakim stopniu aglomeracja (oraz wszystkie inne 
aglomeracje w państwach członkowskich, które ten termin obowiązuje) stosuje się do 
dyrektywy i, w przypadku niespełnienia warunków, podejmie odpowiednie działania, w tym –
we właściwym przypadku – wszczynając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0260/1999, otrzymana dnia
28 września 2001 r.

Komisja pragnie przekazać ostatnie dostępne informacje:

Po pierwsze, najnowsze dane na temat jakości wody w kąpieliskach w regionie Vigo są 
zadowalające. Ostatni raport dotyczący wody w kąpieliskach przedstawiony przez Komisję 
dnia 21 maja 2001 r. pokazuje, że 18 plaż powyższego regionu, w tym plaże w Samil, 
odpowiada obecnie obowiązującym normom ustalonym w dyrektywie dotyczącej jakości 
wody w kąpieliskach2, a 15 spośród nich zachowuje najsurowsze z parametrów.

Dane wskazują, iż w ciągu kilku ostatnich lat jakość wód w kąpieliskach w regionie uległa 
znacznej poprawie.

Po drugie, Komisja dokonała oceny postępów w zakresie budowy oczyszczalni ścieków we 
wszystkich państwach członkowskich. Przedstawiła publicznie pierwszy raport z badania 
wstępnego podczas seminarium zorganizowanego w marcu 2001 r. pod egidą komisarz 
Wallström. Publikację ostatecznej wersji raportu na temat wykonywania dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych3 przewiduje się na koniec 2001 r. Powyższy 
dokument dostarczy informacji dotyczących stosowania zasady nakazującej oczyszczanie 
ścieków z uwzględnieniem terminu procesu oczyszczania ustalonego dla obszarów 
wrażliwych na rok 1998, właściwego wyznaczenia tego typu obszarów, jak również sytuacji 
wielkich miast w zakresie oczyszczania ścieków.

W kwestii zbierania i oczyszczania ścieków terminem nałożonym na aglomerację Vigo jest 
                                               
1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, Dz.U. L 
135 z 30.5.1991 r.
2 Dz.U. L 31 z 5.2.1976 r.
3 Dz.U. L 135 z 30.5.1991 r., s. 40-52
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31 grudnia 2000 r. Komisja oceni, w jakim stopniu aglomeracja (oraz wszystkie inne 
aglomeracje w państwach członkowskich, które ten termin obowiązuje) stosuje się do 
dyrektywy i, w przypadku niespełnienia warunków, podejmie odpowiednie działania, w tym –
we właściwym przypadku – wszczynając postępowanie w sprawie naruszenia przepisów.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0260/1999, otrzymana dnia 
27 lutego 2003 r.

W poprzednich komunikatach Komisja poinformowała o krokach podjętych przez jej służby 
w celu zweryfikowania funkcjonowania oczyszczalni ścieków miasta Vigo.

Ponadto Komisja kontynuuje weryfikację zgodności procesu oczyszczania ścieków we 
wszystkich wielkich aglomeracjach europejskich z uwzględnieniem zobowiązań 
wynikających z dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych1. Terminem dla miasta Vigo jest 31 grudnia 2000 r. Od 
tego czasu aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) ponad 15.000 powinny 
być wyposażone w systemy zbierania i oczyszczania wtórnego (tzn. biologicznego).

Należy podkreślić, że w ramach postępowania równoległego przeciwko kilku państwom 
członkowskim w świetle art. 226 traktatu WE, Komisja wszczęła w lipcu 2002 roku 
przeciwko Hiszpanii postępowanie w sprawie naruszenia przepisów, zarejestrowane pod
numerem 2002/2113, za nieprzekazanie pewnych informacji niezbędnych do kontrolowania 
wykonywania dyrektywy 91/271/EWG.

Jeśli chodzi o przypadek miasta Vigo, należy zaznaczyć, że do Komisji wpłynęły niedawno 
dwie skargi dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych miasta Vigo, jak również zrzutów
ścieków dokonywanych do ujścia rzeki Vigo i poziomu zanieczyszczenia tych wód. Osoby 
skarżące donoszą o nieprawidłowym funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków komunalnych 
miasta oraz o ich wpływie na środowisko i zdrowie ludzi. Zwracają też uwagę na 
niezadowalający stan różnych plaż w mieście.

W ramach rozpatrywania tych skarg, do władz hiszpańskich wysłano pismo z prośbą 
o sporządzenie uwag na temat przedstawionych zarzutów oraz na temat stosowania dyrektyw 
wspólnotowych w dziedzinie gospodarki wodnej. Przypadek ten włączono także do porządku 
dnia ostatniego spotkania tzw. package meeting dotyczącego skarg i postępowań w sprawie 
naruszenia przepisów w dziedzinie ochrony środowiska z władzami hiszpańskimi w Madrycie 
w dniach 17 i 18 października 2002 r. Władze hiszpańskie przesłały już oficjalną odpowiedź 
i jest ona aktualnie przedmiotem analizy dokonywanej przez służby Komisji. 

Komisja nie omieszka poinformować Komisji Petycji o rozwoju sytuacji i postępach 
w sprawie.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0260/1999, otrzymana dnia 
10 lutego 2005 r.

Uzupełniając swoje poprzednie komunikaty, Komisja informuje Komisję Petycji, że w trakcie 

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991r., s. 40-52
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posiedzenia w dniu 7 lipca 2004 r. postanowiono, w świetle art. 226 traktatu WE, wszcząć 
postępowanie równoległe przeciwko Hiszpanii i sześciu innym państwom członkowskim za 
niedopełnienie zobowiązania utworzenia odpowiednich instalacji oczyszczających ścieki 
w wielu aglomeracjach liczących ponad 15.000 RLM.

Komisja wystosowała do Królestwa Hiszpanii pismo z oficjalnym upomnieniem w sprawie 
nieprawidłowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z art. 3 i art. 4 dyrektywy 
91/271/EWG wobec prawie dwustu aglomeracji w Hiszpanii, w tym wobec miasta Vigo.
W konsekwencji niniejsza sprawa będzie podlegała ogólnemu postępowaniu dotyczącemu 
naruszenia przepisów.

Komisja nie omieszka poinformować Komisji Petycji o rozwoju sytuacji i postępach 
w sprawie.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0260/1999, otrzymana dnia 
3 lutego 2006 r.

W poprzednich komunikatach Komisja poinformowała Komisję Petycji Parlamentu 
Europejskiego o krokach podjętych przez służby Komisji, które rozpatrzyły tę petycję wraz 
z wieloma skargami dotyczącymi niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego 
w związku z oczyszczaniem ścieków komunalnych w mieście Vigo oraz zrzutami 
nieoczyszczonych ścieków do wód rzeki Vigo i zanieczyszczeniem tych wód.

Jak już było powiedziane, Komisja wszczęła przeciwko Hiszpanii postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom na podstawie art. 226 traktatu WE w związku z niedopełnieniem 
obowiązku zainstalowania odpowiednich urządzeń do oczyszczania ścieków w wielu 
aglomeracjach liczących ponad 15.000 RLM, w tym w mieście Vigo. Sytuacja jest wynikiem 
niewłaściwego stosowania art. 3 i art. 4 dyrektywy 91/271/EWG. W związku z powyższym, 
niniejsza sprawa rozpatrywana jest w ramach trwającego obecnie ogólnego postępowania 
w sprawie naruszenia przepisów prawa wspólnotowego.

Ponadto należy podkreślić, że w ramach innego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom, wszczętego w następstwie skargi 2000/4432, dotyczącego Ría de Vigo, 
Komisja wniosła skargę przeciwko Hiszpanii o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniu 
państwa członkowskiego (sprawa C-26/04). Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 
15 grudnia 2005 r. uznał skargę Komisji za częściowo zasadną. Trybunał Sprawiedliwości 
orzekł, co następuje: „Nie przyjmując programu zmniejszenia zanieczyszczenia wód, 
w których żyją skorupiaki, w odniesieniu do Ría de Vigo, Królestwo Hiszpanii uchybiło 
zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 5 dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 
30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki”.

Służby Komisji zwróciły się do władz hiszpańskich o zastosowanie niezbędnych środków 
w celu zastosowania się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości oraz przepisów prawa 
wspólnotowego w zakresie środowiska naturalnego.

Komisja nie omieszka poinformować Komisji Petycji o rozwoju sytuacji i postępach 
w sprawie.
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9. Dodatkowa odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0260/1999, otrzymana dnia 
30 sierpnia 2006 r.

W poprzednim komunikacie Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego poinformowano 
o krokach podjętych przez Komisję w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych miasta 
Vigo, jak również poziomów zanieczyszczeń spowodowanych przez zrzuty ścieków do rzeki 
Ría de Vigo.

Należy przypomnieć, że specyficzna sytuacja miasta Vigo jest rozpatrywana w ramach 
postępowania w sprawie o naruszenie przepisów wszczętego przez Komisję przeciwko 
Hiszpanii na podstawie art. 226 traktatu WE w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
zainstalowania odpowiednich urządzeń do oczyszczania ścieków w aglomeracjach liczących 
ponad 15.000 RLM, w tym w mieście Vigo. Sytuacja jest wynikiem niewłaściwego 
stosowania art. 3 i art. 4 dyrektywy 91/271/EWG. Obecnie trwa postępowanie w sprawie
naruszenia.

W kwestii wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-26/04) z dnia 
15 grudnia 2005 r., w którym Trybunał orzekł, że Hiszpania, nie przyjmując programów 
zmniejszenia zanieczyszczeń wód Ría de Vigo, nie dotrzymała zobowiązań zawartych 
w art. 5 dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. odnoszącej się do 
wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki, Komisja w dniu 11 stycznia 2006 r.
zwróciła się do władz Hiszpanii z żądaniem podjęcia zaplanowanych kroków w celu 
dostosowania się do wyroku Trybunału.

Władze Hiszpanii odpowiedziały dnia 11 kwietnia 2006 r. Ponadto, Komisja odbyła spotkanie 
z odpowiednimi władzami w dniu 19 maja 2006 r. W chwili obecnej Komisja analizuje 
odpowiedź władz hiszpańskich.

Komisja nie omieszka poinformować Komisji Petycji o rozwoju sytuacji i postępach 
w sprawie.

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

W poprzednich komunikatach do Komisji Petycji Komisja poinformowała o różnych 
działaniach podjętych w związku z funkcjonowaniem miejskiej oczyszczalni ścieków w Vigo, 
ze zrzutami ścieków oraz z zanieczyszczeniem w rejonie ujścia rzeki. 

Komisja wyjaśniła, że specyficzną sytuacją braku oczyszczania ścieków komunalnych 
w Vigo zajęto się w ramach trwającego równoległego postępowania w sprawie naruszenia 
prawa wspólnotowego przez Królestwo Hiszpanii dotyczącego niewłaściwego zastosowania 
art. 3 i art. 4 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych1.

W odniesieniu do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
z dnia 15 grudnia 2005 r. (sprawa C-26/04, Komisja przeciwko Królestwu Hiszpanii) Komisja 
wysłała Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia nr 228 w dniu 15 grudnia 2006 r. Miało 
to miejsce, po tym jak Komisja doszła do wniosku, że władzom hiszpańskim nie udało się 

                                               
1  Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.
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przyjąć programu redukcji zanieczyszczeń w wodach ujścia rzeki Vigo, który spełniałby 
podwójny cel zawarty w art. 5 dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. 
w sprawie wymaganej jakości wód1, w których żyją skorupiaki, a którym to celem jest 
redukcja zanieczyszczeń w ogóle i zapewnienie, że wyznaczone wody będą zgodne, 
w określonym czasie, zarówno z warunkami ustanowionymi przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 3, jak i z komentarzami znajdującymi się w kolumnach G i I załącznika do tej 
dyrektywy.

Hiszpania odpowiedziała na wezwanie do usunięcia uchybienia nr 228 w dniu 3 marca 2007 r. 
Służby Komisji obecnie analizują tę odpowiedź i poinformują Komisję Petycji o wynikach 
dochodzenia.

11. Dodatkowa odpowiedź Komisji dotycząca petycji 0260/1999 i 0462/2006, otrzymana 
dnia 24 kwietnia 2009 r.

Nawiązując do poprzednich komunikatów w sprawie petycji 260/1999 i 462/2006, Komisja 
informuje Komisję Petycji, że w związku z wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-26/042 dotyczącej nieprzyjęcia programu ograniczenia 
zanieczyszczenia wód w ujściu Vigo, w których żyją skorupiaki, Hiszpania ustanowiła taki 
program zgodnie z art. 5 dyrektywy 79/923/EWG3. Określa on różne typy odprowadzania
i rodzaje źródeł zanieczyszczeń dla celów dyrektywy w sprawie wymaganej jakości wód, 
w których żyją skorupiaki, definiuje wymogi w zakresie pobierania próbek i konkretne
działania dotyczące tych wód, a także wprowadza obowiązkowe mechanizmy monitoringu.

W tych okolicznościach Komisja uznała, że władze w pełni wykonały wyrok ETS i dlatego 
zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na 
posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2007 r.

W odniesieniu do konkretnej sytuacji braku oczyszczania ścieków komunalnych w Vigo 
Komisja przypomina, że podejmowane są działania w ramach toczącego się postępowania 
w sprawie uchybienia zainicjowanego przeciwko Królestwu Hiszpanii w związku 
z niewłaściwym stosowaniem art. 3 i 4 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych4.

Rozpatrywana kwestia dotyczy braku zgodności z przedmiotową dyrektywą większych miast
(w tym Vigo). Na mocy dyrektywy na obszarach miejskich, na których liczba mieszkańców 
przekracza 15 000, należało do końca 2000 r. ustanowić odpowiednie systemy odprowadzania 
i oczyszczania. Ponieważ Komisja uznała, że 59 takich miast nie jest zgodnych, w dniu 
27 listopada 2008 r. do władz hiszpańskich wysłano ostateczne ostrzeżenie (uzasadnioną 
opinię)

                                               
1 Dz.U. L 281 z 10.11.1979, s. 47 (zastąpiono dyrektywą 2006/113/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (wersja ujednolicona)).
2 Wyrok Trybunału z 15.12.2005 w sprawie C-26/04. Dz.U. C 48/4 z 25.2.2006.
3 Dyrektywa Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których 
żyją skorupiaki. Dz.U. L 281 z 10.11.1979.
4 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.
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Komisja będzie nadal informować Komisję Petycji o tym dochodzeniu.


