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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0214/2007, którą złożyła Sonia Ortiga (Hiszpania) w imieniu 
„Europejskich Zielonych”, w sprawie skażenia wód podziemnych przez 
azotany z hodowli trzody chlewnej na wolnym powietrzu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na poważne zanieczyszczenie azotanami warstw wodonośnych 
w Segowii na skutek hodowli trzody chlewnej na szeroką skalę, która zdaniem składającej 
petycję, spowodowała już zanieczyszczenie wody w 48 wsiach i może rozszerzyć się na całe 
zlewisko, powodując nieodwracalne szkody dla środowiska naturalnego. Składająca petycję 
twierdzi, że miało miejsce naruszenie przepisów dyrektywy dotyczącej azotanów i ramowej 
dyrektywy wodnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Petycja

Niniejsza petycja dotyczy skażenia wód podziemnych przez azotany pochodzenia rolniczego 
w prowincji Segowia, spowodowanego w szczególności hodowlą trzody chlewnej. Składająca 
petycję odwołuje się do badania przeprowadzonego w 2006 r. przez Departament ds. Środowiska 
Naturalnego wspólnoty autonomicznej Kastylia-León, którego rezultaty wykazały, że warstwy 
wodonośne w 48 wsiach w prowincji Segowia są skażone azotanami. Wydaje się, że hodowla 
trzody chlewnej na największą skalę ma miejsce na terenach warstw wodonośnych w Los 
Arenales, co negatywnie wpływa na kilka prowincji wspólnoty autonomicznej, takich jak 
Segowia, Avila, Valladolid, Salamanka i Zamora.
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Składająca petycję twierdzi, że hodowla trzody chlewnej powoduje skażenie środowiska 
naturalnego w prowincji Segowia oraz że miało miejsce naruszenie przepisów dyrektywy 
dotyczącej azotanów (dyrektywa 91/676/EWG)1i ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 
2000/60/WE)2.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja Europejska w swojej ocenie wdrożenia dyrektywy dotyczącej azotanów w Hiszpanii 
ustaliła, że wdrożenie to w kilku kwestiach jest niewystarczające. W związku z tym obecnie 
prowadzone jest postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko Hiszpanii, w tym przeciwko wspólnocie autonomicznej Kastylia-León, w zakresie 
nieodpowiedniego monitoringu zasobów wodnych, niewystarczającego wyznaczenia stref 
zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami oraz niezgodnych programów działania.

Według informacji przedstawionych przez składającą petycję w 1998 r. wspólnota autonomiczna 
Kastylia-León wyznaczyła pięć stref zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami. Na podstawie 
niezależnych badań, aktualizowanych ostatnio pod koniec 2006 r.3, Komisja Europejska jest 
uznała, że wysokie stężenie azotanów w wodach podziemnych warstwy wodonośnej w Los 
Arenales jest w znacznym stopniu spowodowane działalnością rolniczą, w związku z czym 
istnieje konieczność uznania dorzecza za strefę zagrożoną zanieczyszczeniem azotanami.

Powyżej wspomniane badania odnoszą się m.in. do sprawozdania „Informe resumen de los 
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Demarcación hidrográfica del Duero” (CHD 
2005), zgodnie z którym ocenie poddano znaczny wpływ źródeł rozproszonych na danym 
obszarze i ustalono, że warstwy wodonośne w Los Arenales, Salamance i Segowii nie spełnią 
celów określonych w ramowej dyrektywie wodnej z powodu wpływu działalności rolniczej.

Komisja Europejska zobowiązana do dalszego realizowania podjętych działań (m.in. poprzez 
procedury prawne), aby zagwarantować pełne wdrożenie określonych w dyrektywie 
dotyczącej azotanów wymogów w zakresie monitoringu zasobów wodnych, wyznaczania 
stref zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami oraz podejmowania działań mających na 
celu zapobieganie i ograniczenie skażenia azotanami z działalności rolniczej.

W kwestii norm jakości wód podziemnych, zgodnie z dyrektywą dotyczącą azotanów 
i dyrektywą w sprawie ochrony wód podziemnych z 2006 r. maksymalne dopuszczalne 
stężenie azotanów w wodach podziemnych4wynosi 50 mg/l. O ile cele dotyczące jakości wód 
podziemnych określone w ramowej dyrektywie wodnej co do zasady mają zostać 
zrealizowane do 2015 r., przedmiotowa dyrektywa nie zmienia celów i wymogów 
wcześniejszego prawodawstwa, w tym dyrektywy dotyczącej azotanów.

Wnioski

                                               
1Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1-8.
2Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1-73.
3Badanie przeprowadzone przez konsultanta organizacji Alterra w imieniu Komisji Europejskiej zgodnie 
z umową ramową 07-010401/2005/409860.MAR/B1.
4Dyrektywa 2006/118/WE z dnia 12.12.2006, Dz.U. L372 z 27.12.2006.
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Dowody zebrane przez Komisję Europejską potwierdzają informacje przedstawione przez
składającą petycję dotyczące tego, że warstwy wodonośne w Los Arenales we wspólnocie 
autonomicznej Kastylia-León są skażone azotanami oraz że działalność rolnicza jest 
najprawdopodobniej jednym ze źródeł tego skażenia. 

Komisja Europejska poinformowała władze hiszpańskie o swoim stanowisku w kwestii tego, 
że zgodnie z dyrektywą dotyczącą azotanów i w ramach procedury w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii obszar, z którego wody 
spływają do warstw wodonośnych w Los Arenales, powinien zostać wyznaczony jako strefa 
wrażliwa na zanieczyszczenie azotanami. Zaktualizowane odniesienia naukowe 
potwierdzające potrzebę wyznaczenia takiej strefy zostaną przedstawione hiszpańskim 
władzom w kontekście formalnej wymiany w ramach procedury prawnej.

Komisja Europejska będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o rozwoju tej sprawy.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Komisja Europejska w swojej ocenie wdrożenia dyrektywy dotyczącej azotanów (dyrektywa 
91/676/EWG)1w Hiszpanii ustaliła, że wdrożenie to w kilku kwestiach jest niewystarczające. 
W związku z tym w Hiszpanii prowadzone jest obecnie postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli chodzi o wspólnotę autonomiczną Kastylia-
León, sytuacja uległa jednak poprawie od opublikowania poprzedniego komunikatu Komisji. 

Pierwotnie w 1998 r. wspólnota autonomiczna Kastylia-León wyznaczyła pięć stref zagrożonych 
zanieczyszczeniem azotanami. Wśród wyznaczonych stref nie znalazły się obszary mające 
negatywny wpływ na warstwy wodonośne w Los Arenales. W wyniku zarówno procedury 
prawnej wszczętej przez Komisję, jak i wielokrotnych kontaktów z organami władz krajowych 
i regionalnych, te ostatnie dokonały przeglądu listy wyznaczonych stref zagrożonych na mocy 
dekretu nr 40/2009, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Junta de Castilla y León –
BOCYL – z dnia 1 lipca 2009 r. Na mocy tego samego aktu prawnego przyjęte zostały zbiory 
zasad dobrej praktyki rolniczej, zgodne z dyrektywą dotyczącą azotanów. Zbiory te mają 
zastosowanie do wyznaczonych stref zagrożonych. Władze przyjęły również programy działań 
dla tych stref2.

Jak zaznaczyła wcześniej Komisja, zgodność z ramową dyrektywa wodną 2000/60/WE3ma 
zostać osiągnięta do 2015 r., a wspomniane wyżej decyzje w sprawie wyznaczenia stref 
zagrożonych będą miały zasadnicze znaczenie dla sprostania ambitnym celom ustanowionym 
w tej dyrektywie. 

Informacje, którymi dysponuje Komisja, potwierdziły informacje przedstawione przez 
składającą petycję dotyczące tego, że warstwy wodonośne w Los Arenales we wspólnocie 
autonomicznej Kastylia-León są skażone azotanami oraz że hodowle trzody chlewnej 
i działalność rolnicza stanowią jedną ze głównych przyczyn tego skażenia. Komisja 
poinformowała władze hiszpańskie o swojej opinii, że zgodnie z dyrektywą dotyczącą 
azotanów i w ramach trwającej procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 

                                               
1Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1-8.
2 Zarządzenie MAM/2348/2009 z dnia 30 grudnia wydane przez władze regionu Kastylia-León. 
3Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73.
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członkowskiego przeciwko Hiszpanii, obszar, z którego wody spływają do warstw 
wodonośnych w Los Arenales, powinien zostać wyznaczony jako strefa zagrożona 
zanieczyszczeniem azotanami. Obecnie, po formalnym wyznaczeniu wymaganej strefy 
powierzchnia wyznaczonych stref zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami w regionie 
wzrosła z około 40 000 ha do ponad 200 000 ha, a także przyjęte zostały programy działań 
oraz zbiory zasad dobrej praktyki rolniczej dotyczące przedmiotowych stref.


