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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 0437/2001, którą złożył José Antonio Muñoz Grau (Hiszpania) w 
imieniu stowarzyszenia „Asociación Comisión Pro-Río”, w sprawie 
zanieczyszczenia rzeki Segury w regionie Murcji

Petycja 1026/2002, którą złożył Pedro Marset Campos, obywatel Hiszpanii, 
w sprawie długotrwałego zanieczyszczenia rzeki Segury i w konsekwencji 
sieci kanałów nawadniających, które są jej odgałęzieniami

1. Streszczenie petycji nr 0437/2001

Składający petycję zwraca się do delegacji Komisji Petycji z prośbą o zapoznanie się na 
miejscu z zagrożeniem dla zdrowia, na które narażona jest ludność mieszkająca u ujścia rzeki 
Segury w okolicach miasta Orihuela. Składający petycję stwierdza, że rzeka jest rodzajem 
ścieku na wolnym powietrzu i że jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek w Europie. 
Według składającego petycję zostało naruszone prawodawstwo europejskie w dziedzinie 
ochrony środowiska.

Streszczenie petycji 1026/2002

Składający petycję, poseł do Parlamentu Europejskiego, stwierdza, iż zanieczyszczenie 
zarówno rzeki Segury, jak i wszystkich jej odgałęzień, powoduje poważne problemy 
zdrowotne, problemy związane z jakością życia, środowiskiem naturalnym itd. dla ludności. 
Wyniki przeprowadzonych analiz w oczyszczonych wodach u ujścia rzeki Lorca wykazują 
pozostałości kadmu i chromu, niebezpiecznych dla zdrowia minerałów. Nie należy 
zapominać, że te zanieczyszczone wody używane są do nawadniania pól uprawnych, z 
których pochodzą produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi.

2. Dopuszczalność
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Petycja 0437/2001: petycję uznano za dopuszczalną w dniu 24 września 2001 r.
Petycja 1026/2002: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 maja 2003 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji na mocy art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 stycznia 2002 r.

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu pogorszenia sytuacji rzeki Segury i jej 
zanieczyszczenia, w regionie Murcji i Alicante w Hiszpanii. Powiadamia o nieprzestrzeganiu 
prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Należy najpierw przypomnieć, że stan rzeki Segury pogarsza się z powodu braku regularnego 
przepływu, który powoduje ograniczoną wymianę wód powierzchniowych i wód 
podziemnych oraz wzrastające zasolenie gleby.

Stan gleby jest również wynikiem działalności rolniczej w tym obszarze, która powoduje 
wysokie stężenie azotanów. W związku z powyższym należy uwzględnić dyrektywę Rady 
91/676/EWG1 z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

W odniesieniu do dyrektywy 91/676/EWG Komisja wszczęła dwa postępowania przeciwko 
Hiszpanii, dotyczące naruszenia zgodnie z art. 226 traktatu WE, w ramach których złożył 
skargę przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Po pierwsze, Hiszpania została już skazana przez Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem z dnia 
1 października 1998 r. w sprawie C-97/71, za nieprzestrzeganie przepisów dyrektywy 
91/676/EWG. Stwierdzone przez Trybunał uchybienia dotyczą niewyznaczenia obszarów 
dotkniętych zanieczyszczeniem i nieprzyjęcia przepisów związanych z dobrą praktyką 
rolniczą, określonych w art. 3 i 4 dyrektywy. Należy przypomnieć, że w następstwie tego 
wyroku Hiszpania przekazała informacje dotyczące wyznaczenia obszarów dotkniętych 
zanieczyszczeniem na całym jej terytorium. Hiszpania powiadomiła również o przepisach 
związanych z dobrą praktyką rolniczą.

Po drugie, należy podkreślić, iż Trybunał Sprawiedliwości skazał ponadto Hiszpanię 
wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie C-274/98, za niewprowadzenie programów 
działań odnoszących się do obszarów dotkniętych zanieczyszczeniem, obowiązkowych na 
mocy art. 5 dyrektywy Rady 91/676/EWG. Obecnie Komisja dokonuje analizy wykonania 
tego wyroku przez władze hiszpańskie.

W odniesieniu do regionu Murcja należy przypomnieć, że Autonomiczna Wspólnota Murcji 
przyjęła Kodeks dobrych praktyk rolniczych, zatwierdzony na mocy zalecenia z dnia 31 
marca 1998 r. i opublikowany w dzienniku urzędowym regionu w dniu 15 kwietnia 1998 r.

Zanieczyszczenie warstwy wodonośnej azotanami, przede wszystkim pierwszego poziomu 
wodonośnego pliocenu i czwartorzędu, potwierdzone przez organy, które uznają wpływ na 
nawadniane uprawy, doprowadził je do wyznaczenia obszaru najbardziej dotkniętego 
zanieczyszczeniem, od dzisiaj do końca 2001 r. W tym zakresie zostanie opracowany 

                                               
1 Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.
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program działań.

Komisja wyraża nadzieję, iż wyżej wymienione procedury przyczynią się do rozwiązania 
problemu, o którym mowa, nie tylko dla regionu ujętego w petycji, ale również na całym 
terytorium Hiszpanii. Komisja odwoła się do wszelkich środków w celu zapewnienia, że 
Hiszpania dokonuje pełnego wyznaczenia obszarów dotkniętych zanieczyszczeniem we 
wszystkich prowincjach, gdzie azot pochodzenia rolniczego zagraża jakości wód słodkich lub 
morskich i szybko wdraża programy działań.

Z drugiej strony, Komisja zapoznała się z problemem, który stwarza w Hiszpanii wdrożenie 
dyrektywy Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska 
wodnego Wspólnoty1. Należy zauważyć, że w następstwie procedury dotyczącej naruszenia, 
wszczętej przez Komisję przeciwko Hiszpanii zgodnie z art. 226 traktatu WE, Trybunał 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich skazał Hiszpanię2 za niewdrożenie programów 
ograniczających zanieczyszczenie wód przez niektóre substancje niebezpieczne wymienione 
w wykazie II załącznika do dyrektywy 76/464/EWG, sprzecznie z tym, co przewiduje art. 7 
tej dyrektywy. Należy zanotować, że inne państwa członkowskie zostały również skazane 
przez Trybunał z tego powodu.

Należy przypomnieć, że wśród tych środków jest przyjęcie planów hydrologicznych zbiornika 
danych wód wewnętrznych. Ponadto ustawa 29/1985 w sprawie wód została istotnie 
zmieniona w związku z tym przez ustawę 46/1999. Władze hiszpańskie powiadomiły również 
o przyjęciu Real Decreto 995/2000 z dnia 2 czerwca, który ustanawia wytyczne dotyczące 
jakości w odniesieniu do niektórych substancji niebezpiecznych („por el que se fijan 
objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes”).

Przepisy i środki przyjęte przez Hiszpanię stanowią pozytywny krok w kierunku wypełnienia 
zobowiązań wynikających z dyrektywy 76/464/EWG, w szczególności jej art. 7. Niemniej, 
Komisja oceniła, że wyżej wymieniony wyrok Trybunału Sprawiedliwości nie może być 
uznany jako całkowicie wykonany. Z tego powodu do Hiszpanii zostało wysłane, na 
podstawie art. 228 TWE, wezwanie do wypełnienia zobowiązania.

Odpowiedź otrzymana od władz hiszpańskich jest obecnie analizowana przez służby Komisji. 
Władze hiszpańskie przesłały do Ministerstwa Środowiska sprawozdanie dotyczące 
opracowania programów ograniczających zanieczyszczenie spowodowane przez substancje z 
wykazu II, przewidzianych na mocy art. 7 dyrektywy 76/464/EWG, jak również informacje 
dotyczące różnych autonomicznych wspólnot.

Zatem sytuacja rzeki Segury polepszy się wraz z wdrożeniem wyżej wymienionych środków. 
Odnosząc się w szczególności do tego problemu, władze hiszpańskie poinformowały służby 
Komisji o Planie naprawienia szkód ekologicznych w dorzeczu Segury. Plan ten, opracowany 
przez Ministerstwo Środowiska i Autonomicznych Wspólnot Murcji i Walencji, aktualnie 
wdrażany, pociąga za sobą budowę oczyszczalni wód, umowy między administracją i 
gałęziami przemysłu, środki administracyjne dotyczące kontroli i bardzo ważne inwestycje.

                                               
1 Dz. U. L 129 z 18.5.1976.
2 Wyrok z dnia 25.11.1998 r. Sprawa C – 214/96.
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Ponadto należy zauważyć, że uzdrowienie stanu rzeki Segury jest jednym z priorytetów 
uwzględnionych w osi 3 „Środowisko” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Regionu 
Murcja, który wchodzi w zakres wspólnotowej pomocy dla regionów hiszpańskich objętych 
celem 1 podczas okresu programowania 2000-2006. Wspólnotowa pomoc z tytułu funduszy 
strukturalnych dla ogółu środków tej osi wynosi 428,5 mln euro. Wreszcie, projekty 
dotyczące uzdrawiania i oczyszczania wód w dorzeczu wymienionej wyżej rzeki kwalifikują 
się również do współfinansowania z tytułu Funduszu Spójności.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 września 2002 r.

W poprzednim komunikacie Komisja zasygnalizowała najważniejsze działania wszczęte 
przeciwko Hiszpanii w celu zapewnienia przestrzegania dyrektyw wspólnotowych w 
dziedzinie wód, o których mowa w niniejszym przypadku.

Ogólne procedury dotyczą całej Hiszpanii, ale przyjęte przez władze hiszpańskie środki w 
odniesieniu do wdrożenia dyrektywy Rady 91/676/EWG1 z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego, dyrektywy Rady 76/464/EWG2 z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska 
wodnego Wspólnoty, jak również dyrektywy Rady 91/271/EWG3 z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, przyczynią się do rozwiązania problemu 
związanego z zanieczyszczeniem rzeki Segury, który jest przedmiotem niniejszej petycji.

W odniesieniu do tego problemu w szczególności władze hiszpańskie poinformowały służby 
Komisji o Planie naprawienia szkód ekologicznych w dorzeczu Segury. Plan ten, opracowany 
przez Ministerstwo Środowiska i Autonomiczne Wspólnoty Murcji i Walencji, aktualnie 
wdrażany, pociąga za sobą budowę oczyszczalni wód, umowy między administracją i 
gałęziami przemysłu, środki administracyjne dotyczące kontroli i bardzo ważne inwestycje.

Wyżej wymieniony Plan jest aktualnie wdrażany w różnych przewidzianych w tym celu 
dziedzinach. Należy zauważyć, że na początku 2002 r. zaczęło funkcjonować sześć nowych 
oczyszczalni w celu sprawniejszego uzdrowienia dorzecza rzeki Segury, w szczególności 
części środkowej i dolnej rzeki Segury (Vega Media y Baja).

W odniesieniu do projektów mających na celu uzdrowienie rzeki Segury Komisja 
przypomina, że zgodnie z zasadą subsydiarności i na mocy rozporządzenia Rady EWG nr 
1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy 
strukturalnych, zarówno wybór projektów, jak i ich wdrożenie wchodzi w zakres 
odpowiedzialności państw członkowskich.

Komisja skierowała do władz hiszpańskich pismo z dnia 10 lipca 2002 r., w celu otrzymania 
wykazu projektów współfinansowanych z wyżej wymienionych funduszy i jednocześnie 
otrzymania dokładnych informacji w sprawie projektów Funduszu Spójności, które dotyczą 
tego zagadnienia.
                                               
1 Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.
2 Dz. U. L 129 z 18.5.1976.
3 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.
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5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lutego 2003 r.

W poprzednich komunikatach Komisja zasygnalizowała najważniejsze działania rozpoczęte 
przeciwko Królestwu Hiszpanii zgodnie z art. 226 traktatu WE w celu zapewnienia 
przestrzegania dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie wód, o których mowa w niniejszym 
przypadku. Te ogólne działania przyczynią się do rozwiązania problemu związanego 
z zanieczyszczeniem rzeki Segury, które jest przedmiotem niniejszej petycji.

Odnosząc się w szczególności do tego problemu, jak zostało to już podkreślone, władze 
hiszpańskie poinformowały służby Komisji o Planie naprawienia szkód ekologicznych 
w dorzeczu Segury. Plan ten, opracowany przez Ministerstwo Środowiska i Autonomiczne 
Wspólnoty Murcji i Walencji, aktualnie wdrażany, pociąga za sobą budowę oczyszczalni 
wód, umowy między administracją i gałęziami przemysłu, środki administracyjne dotyczące 
kontroli i bardzo ważne inwestycje. Wyżej wymieniony Plan jest aktualnie wdrażany w 
różnych przewidzianych w tym celu dziedzinach.

Ponadto należy zauważyć, że służby Komisji analizują obecnie nową skargę, zarejestrowaną 
pod numerem 2002/4808 dotyczącą zanieczyszczenia wód rzeki Guadalentín, która jest 
dopływem rzeki Segury, w Autonomicznej Wspólnocie Murcji.

Należy również zauważyć bardzo ważne inwestycje przewidziane dla tego obszaru. 
Wdrożenie tych środków pociągnie sprawniejsze uzdrawianie dorzecza rzeki Segury.

Proszę zwrócić uwagę na załączone poniżej dane odnoszące się do inwestycji, które są 
przedmiotem współfinansowania wspólnotowego, bądź z tytułu Funduszu Spójności, bądź 
z tytułu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 lipca 2004 r.

Plan naprawienia szkód ekologicznych w dorzeczu Segury jest obecnie wdrażany.

W ramach postępowania w sprawie skargi 2002/4808 dotyczącej zanieczyszczenia wód rzeki 
Guadalentín, która jest dopływem rzeki Segura, służby Komisji zwróciły się do władz 
hiszpańskich w celu otrzymania informacji w sprawie stosowania dyrektyw 91/271/EWG 
i 76/464/EWG w przypadkach, o których mowa. Obszerna i techniczna odpowiedź 
dostarczona przez władze hiszpańskie w sprawie poczynionych postępów jest obecnie 
analizowana przez służby Komisji.

Należy podkreślić bardzo ważne inwestycje przewidziane dla obszaru, który jest przedmiotem 
współfinansowania wspólnotowego. Bez wątpienia wdrożenie tych środków pociągnie 
sprawniejsze uzdrawianie dorzecza rzeki Segury.

Należy zauważyć, że uzdrowienie dorzecza Segury jest jednym z priorytetów 
uwzględnionych w osi 3 „Środowisko” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Regionu 
Murcja, który wchodzi zakres wspólnotowej pomocy dla regionów hiszpańskich objętych 
celem 1 podczas okresu programowania 2000-2006. 
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Projekty dotyczące uzdrawiania i oczyszczania wód w dorzeczu wymienionej wyżej rzeki 
kwalifikują się również do współfinansowania z tytułu Funduszu Spójności. 

W latach 1999-2003 w celu uzdrowienia rzeki Segury zainwestowano ponad 178 milionów 
euro, z czego prawie 146 milionów euro z pomocy wspólnotowych.

W celu uaktualnienia dostarczonych danych (w listopadzie 2003 r.) załączono poniżej tabelę 
przedstawiającą zrealizowane projekty.
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Załącznik

Infrastruktury w trakcie realizacji obejmujące cały Plan uzdrawiania rzeki Segury

I. Fundusz Spójności

Tytuł Projektu Całkowity koszt Pomoc wspólnotowa

A) Okres 1999/2001 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Cleaning and purification of
the Segura’s Vega Alta 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Murcia-Este waste water treatment plant 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Improvements to hydraulic cleaning
infrastructure in the Murcia area – Phase II 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Cleaning and purification work
in the Segura catchment 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Cleaning and purification work
in the Segura catchment – 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) Obecnie analizowane przez służby Komisji 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Cleaning of the Segura in the Murcia region 12 000 0000 € 9 600 000 €

Razem Fundusz Spójności 1999-2002 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR

Tytuł Projektu Całkowity koszt Pomoc wspólnotowa

Razem EFRR – 2000/2001 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Pliego sewage treatment plant 1 240 763 € 930 572 €

8. Cieza sewage treatment plant 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Santomera sewage treatment plant 1 067 879 € 800 909 €

10. Additional work on the
Alcantarilla sewage treatment plant 590 865 € 443 149 €

11. Additional work on the
Blanca sewage treatment plant 313 529 € 235 147 €

12. Additional work on the
Cehegín sewage treatment plant 189 486 € 142 115 €

13. Additional work on the
San Felix collector (Murcia) 257 821 € 193 366 €

Total, comprehensive Segura cleaning plan
for the period 1999-2002 (Cohesion Fund)
and the period 2000-2001 (ERDF) 148 926 528 € 120 026 791 €
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Infrastruktury w trakcie realizacji obejmujące cały Plan uzdrawiania rzeki Segury

Tytuł Projektu Całkowity koszt Community
assistance

I. Fundusz Spójności (Lata 1999-2003)

Cleaning and purification of the Segura’s Vega Alta 9.663.755 € 7.636.755 €

Murcia-Este waste water treatment plant 28.099.029 € 23.884.175 €

Improvements to hydraulic cleaning infrastructure in the Murcia area – Phases II and III 22.026.612 € 17.621.289 €

Cleaning and purification work in the Segura catchment 35.812.000 € 28.649.600 €

Cleaning and purification work in the Segura catchment – 2001 36.386.314 € 29.109.050 €

Cleaning of the Segura in the Murcia region 12.000.000 € 9.600.000 €

Razem Fundusz Spójności w latach 1999-2003 143.987.710 € 116.500.869 €

II. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR (Operacyjny Program dla Murcji – Cel 1 – lata 2000/2006)

Razem EFRR – 2000/2002 23.813.692 € 20.982.308 €

N.B. Kwota na dzień 31.12.2002 dla środka 3.3 Uzdrowienie i oczyszczanie wód pozostałych odpowiadające licznym projektom i 
uzupełnianiu prac związanych z uzdrawianiem i/lub budową oczyszczalni.

III. Do tych projektów obejmujących Plan, należy dodać zakończoną w 2001 r. budowę oczyszczalni wód w mieście Lorca 10.349.735 € 8.279.788 €

N.B. Uwaga: Na podstawie informacji przekazanych przez władze hiszpańskie, oczyszczone ścieki wlewane są do rzeki Guadalentín. 
Wody analizowane są przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia Regionu Murcji. 

RAZEM lata 1999-2003 (Fundusz Spójności), lata 2000-2002 (EFRR) 178.151.137 € 145.762.965 €
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7. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 marca 2006 r.

W poprzednich komunikatach Komisja zasygnalizowała najważniejsze działania rozpoczęte 
przeciwko Królestwu Hiszpanii zgodnie z art. 226 traktatu WE w celu zapewnienia 
przestrzegania dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie wód, o których mowa w niniejszym 
przypadku.

Jak wskazano, Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko Królestwu Hiszpanii z uwagi na niedostosowanie się do 
obowiązku zbudowania odpowiednich instalacji oczyszczania ścieków w wielu 
aglomeracjach hiszpańskich o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) przekraczającej 
15 000, które powinny być już wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych i 
oczyszczania wtórnego (czyli biologicznego). Sytuacja ta prowadzi do nieprawidłowego 
stosowania art. 3 i 4 dyrektywy 91/271/EWG Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych.

Postępowanie wszczęte w 2004 r. obejmuje różne aglomeracje dorzecza rzeki Segura, 
należące do prowincji Murcja i Alicante.  Postępowanie to jest w toku, Komisja analizuje 
informacje przekazane przez władze hiszpańskie i zajmuje się sprawdzeniem zgodności 
wszystkich aglomeracji o RLM powyżej 15 000 w dorzeczu rzeki Segura.

W szczególności w odniesieniu do stanu tego dorzecza władze hiszpańskie przekazały 
służbom Komisji plan naprawienia szkód ekologicznych dorzecza Segury, jaki ma być 
zrealizowany przez Autonomiczne Wspólnoty Murcji i Walencji. Plan ten jest obecnie w 
trakcie realizacji w różnych przewidzianych dziedzinach. Ponadto należy zauważyć bardzo 
ważne inwestycje planowane w tej strefie, a współfinansowane przez Wspólnotę. W 
załączniku znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tego finansowania. Bez wątpienia 
stopniowe wprowadzanie tych środków doprowadzi do poprawy i oczyszczenia dorzecza 
rzeki Segura.

Podsumowując, władze hiszpańskie są w trakcie wprowadzania pozytywnych środków, które 
przyczynią się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia rzeki Segura, które jest 
przedmiotem niniejszych petycji. W każdym razie Komisja, wypełniając swoją rolę strażnika 
traktatów, nadal kontroluje stosowanie przez władze krajowe prawa wspólnotowego w 
dziedzinie ochrony środowiska.
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Załącznik I 
Informacje dotyczące finansowania

Dnia 9 lutego 2006 r. władze hiszpańskie przedłożyły Komisji uaktualnione informacje 
dotyczące projektów finansowanych w ramach EFRR i Funduszu Spójności w odniesieniu do 
odwadniania dorzecza Segura, w ramach „Zintegrowanego planu uzdrowienia rzeki Segura” 
(Plan de Saneamiento Integral del Río Segura).
Plan dotyczy bezpośrednio trzech regionów. Poniżej znajduje się sumaryczna tabela 
przedstawiająca projekty uruchomione w okresie od 01.01.2000 r. do końca 2005 r.:

Region Liczba projektów Całkowita kwota (koszty 
kwalifikowane)

Castilla-La Mancha Brak projektu 
finansowanego w ramach 
program operacyjnego na 
lata 2000-2006.

0€

Comunidad Valenciana Dwa projekty w ramach 
Funduszu Spójności.

15.978.000€

Murcja Trzydzieści pięć projektów 
w ramach programu 
operacyjnego na lata 2000-
2006

46.866.291,88€

Załącznik podaje szczegółowe informacje dotyczące rodzajów prac, gmin, których one 
dotyczą, oraz poszczególnych kwot przyznanych na dany projekt.
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Załącznik II 
Szczegółowe informacje dotyczące regionu i projektu
Region Projekt Koszty kwalifikowane (na 

jeden projekt)
Castilla-La Mancha Brak projektu 

finansowanego w ramach 
program operacyjnego na 
lata 2000-2006.

Comunidad Valenciana Projekt Funduszu Spójności
„Oczyszczenie lewego 
brzegu rzeki Segura: 
 1. etap (Albatera – San 

Isidro, Catral-Dolores, 
San-Fulgencio-Daya 
nueva-Daya vieja).

 2. etap (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y G r a n j a  de 
Rocamora.

Koszty kwalifikowane w 1. 
etapie:
9.140.000€

Koszty kwalifikowane w 2. 
etapie:
6.838.000€

Region Murcja Cieza – poszerzenie 
urządzeń do oczyszczania.
San Felix – rura ściekowa, 
prace uzupełniające
Blanca – prace 
uzupełniające obejmujące 
oczyszczalnię.
Oczyszczalnia ścieków –
Pliego.
Oczyszczalnia ścieków, 
prace uzupełniające: 
Alcantarilla.
Oczyszczalnia ścieków, 
prace uzupełniające: 
Cehegin
Oczyszczalnia ścieków, 
spust: Fortuna.
Oczyszczalnia ścieków, 
spust: Santomera.
Oczyszczalnia ścieków: 
Fortuna

Uzdatnianie wód: 
Villanueva i Ullea.
Oczyszczalnia ścieków, 
prace uzupełniające: 
Abanilla.

Koszty kwalifikowane:
6.450.539€
Koszty kwalifikowane:
420.577,74€
Koszty kwalifikowane:
334.199,84€
Koszty kwalifikowane:
1.509.697,81€
Koszty kwalifikowane:
683.242,58€

Koszty kwalifikowane:
184.017,90€

Koszty kwalifikowane:
464.731,62€
Koszty kwalifikowane:
1.262.438,79€
Koszty kwalifikowane:
2.330.564,98€

Koszty kwalifikowane:
1.680.164,50€
Koszty kwalifikowane:
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Uzdatnianie wód: Ojos i 
Ricote.
Rury ściekowe Alhama.

Główna rura ściekowa: 
prace uzupełniające: Murcja
Główna rura ściekowa: 
Caravaca.

Rura ściekowa: Pedanías 
Caravaca
Rura ściekowa: La 
Encarnación de Caravaca
Oczyszczalnia ścieków, 
prace uzupełniające: 
Abarán.
Oczyszczalnia ścieków, 
Librilla.
Oczyszczalnia ścieków, 
Moratalla.
Rura ściekowa Abanilla –
centrum.

Oczyszczalnia ścieków: 
pompowanie i renowacja. 
La Ermita.
Główna rura ściekowa: 
Librilla.

Spust: El Paretón de 
Totana.
Oczyszczalnia ścieków: 
prace uzupełniające. 
Alhama.
Oczyszczalnia ścieków: 
poszerzenie. Santomera.
Oczyszczalnia ścieków: 
prace uzupełniające. Molina 
de Segura.
Główna rura ściekowa: 
Moratalla.
Oczyszczalnia ścieków: 
Fortuna.
Oczyszczalnia ścieków: 
Ceuti.
Oczyszczalnia ścieków: 

227.144,89€

Koszty kwalifikowane:
41.624,69€
Koszty kwalifikowane:
1.341.782,43€
Koszty kwalifikowane:
488.656,50€

Koszty kwalifikowane:
2.282.445,24€

Koszty kwalifikowane:
4.360.198,08

Koszty kwalifikowane:
426.332,13€
Koszty kwalifikowane:
469.372,19€

Koszty kwalifikowane:
3.334.398,73€
Koszty kwalifikowane:
3.243.062,41€
Koszty kwalifikowane:
130.347,77€
Koszty kwalifikowane:
893.187,64€

Koszty kwalifikowane:
280.403,29€
Koszty kwalifikowane:
205.546,81€

Koszty kwalifikowane:
623.078,48€
Koszty kwalifikowane:
2.856.677,30€

Koszty kwalifikowane:
2.489.719,18€

Koszty kwalifikowane:
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Mula.
Udoskonalone oczyszczanie 
ścieków: Clasparra.
Główna rura ściekowa: 
Mahoya de Abanilla.
Główna rura ściekowa: 
prace uzupełniające. Beniel.
Główna rura ściekowa: 
prace uzupełniające. 
Caravaca.

728.517,29€

Koszty kwalifikowane:
1.258.417,26€
Koszty kwalifikowane:
2.005.618,80€
Koszty kwalifikowane:
1.204.820,69€
Koszty kwalifikowane:
1.302.468,70€
Koszty kwalifikowane:
207.018,35€
Koszty kwalifikowane:
151.667,73€

Koszty kwalifikowane:
993.610,01€
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8. Odpowiedź uzupełniająca Komisji, dotycząca petycji 0437/2001, otrzymana dnia 
20 marca 2009 r.

Istnieją liczne źródła zanieczyszczenia dotykającego rzeki Segury w regionie Murcji, a ich 
pochodzenie jest przede wszystkim rolnicze i komunalne. Pomimo dokonanych postępów, 
w tym wdrożenia planu naprawienia szkód ekologicznych w dorzeczu Segury, obecna 
sytuacja wciąż pozostaje niezadowalająca. Z tego względu kontynuowane będą działania 
prawne na mocy art. 226 traktatu WE. 

Działanie to jest dwukierunkowe: 

Po pierwsze, badane jest zanieczyszczenie pochodzenia rolniczego stosownie do dyrektywy 
Rady 91/676/EWG1 dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi 
przez azotany pochodzenia rolniczego.

Komisja kontynuuje swoje wysiłki w celu naprawy sytuacji i prowadzone są rozmowy 
z władzami hiszpańskimi w kontekście postępowania dotyczącego naruszenia 2002/2009. 
Dąży się do jak najszybszego podjęcia działań, o ile zajdzie taka potrzeba, po zakończeniu 
tych kontaktów, rozmów i oceny sytuacji pod względem monitorowania i wyznaczania stref 
zagrożenia. Ich zakończenie przewiduje się na pierwszy kwartał 2009 r.

Po drugie, sytuacja dotycząca zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego jest monitorowana 
na mocy dyrektywy Rady 91/271/EWG2 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 
W oparciu o najnowsze informacje uzyskane od władz hiszpańskich w kontekście postępowań 
dotyczących naruszenia 2002/2013 i 2004/2031 Komisja uważa, że chociaż kilka aglomeracji
w obszarze dorzecza rzeki Segury (regiony Murcji i Alicante) wciąż nie posiada 
odpowiednich oczyszczalni ścieków komunalnych, żadna z nich nie należy do regionu 
Murcji. 

Pełna zgodność z dwoma wyżej wymienionymi dyrektywami ma nadrzędne znaczenie dla 
rozwiązania długotrwałego problemu zanieczyszczenia rzeki Segury i Komisja będzie 
kontynuowała wysiłki, dopóki zgodność ta nie zostanie osiągnięta.

Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o przebiegu tej sprawy.

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

Istnieje wiele źródeł zanieczyszczenia dotyczącego rzeki Segury w regionie Murcji – są to 
przede wszystkim zanieczyszczenia rolnicze i miejskie. Obecnie sytuacja uległa poprawie i 
zaprzestano działań prawnych podejmowanych wcześniej przez Komisję w kontekście wielu 
postępowań w sprawie naruszenia przepisów z art. 258 TFUE.

Po pierwsze, przeprowadzono badanie zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego na mocy 
dyrektywy Rady 91/676/EWG3 dotyczącej ochrony wód przed  zanieczyszczeniami 

                                               
1 Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1-8
2 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40-52
3 Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1-8.
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powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Pozostające do uregulowania kwestie 
w zakresie wykonania tej dyrektywy, monitorowania i wyznaczania stref zagrożenia, zostały 
już rozwiązane. W związku z tym region Murcji nie jest już przedmiotem postępowania w 
sprawie naruszenia przepisów.
Po drugie, sytuacja dotycząca zanieczyszczenia pochodzenia miejskiego była monitorowana 
na mocy dyrektywy Rady 91/271/EWG1 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 
Ocena przeprowadzona przez Komisję wskazuje, że system oczyszczania ścieków miejskich 
aglomeracji leżących nad rzeką Serugą jest obecnie zgodny z odnośnymi wymogami 
dyrektywy 91/217/EWG. Niektóre pozostające do uregulowania kwestie dotyczące 
niewłaściwego oczyszczania ścieków miejskich w niektórych przybrzeżnych aglomeracjach 
regionu Murcji, które nie były jednak związane z zanieczyszczeniem rzeki Segury, są w 
dalszym ciągu przedmiotem toczącego się postępowania w sprawie naruszenia.

W świetle powyższego Komisja uważa, że poważne problemy dotyczące zanieczyszczenia, 
które zanotowano wcześniej w odniesieniu do zbiorników wodnych w rejonie rzeki Segury, 
zostały rozwiązane zgodnie z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska.

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40-52


