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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi kvapais, kuriuos išleidžia Maqua (Astūrija) veikiantis EDAR 
nuotekų valymo įrenginys. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad įrenginys yra per arti 
gyvenamosios zonos ir kad nuotekos valomos netinkamai. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
gyventojai paprašė kompetentingas valdžios institucijas ištirti padėtį, tačiau iki šiol atsakymo 
negavo. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gegužės 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. rugsėjo 21 d.

„Peticija pateikta dėl Maqua (Astūrija) blogai veikiančio miesto nuotekų valymo įrenginio ir 
netinkamo nuotekų surinkimo.
Direktyva 91/271/EEB1 dėl miesto nuotekų valymo svarbi tuo, kad joje nustatyta miesto 
nuotekų surinkimo ir valymo Bendrijoje sistema: 

                                               
1 Direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40).
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 3 straipsnyje nustatyta, kad visose aglomeracijose, turinčiose daugiau nei 15 000 
gyventojų ekvivalento (g. e.), vėliausiai iki 2000 m. gruodžio 31 d. turi būti įrengtos 
miesto nuotekų surinkimo sistemos;

 4 straipsnyje nustatyta, kad visose aglomeracijose, turinčiose daugiau nei 15 000 
gyventojų ekvivalento, vėliausiai iki 2000 m. gruodžio 31 d. turi būti atliekamas 
išleidžiamų nuotekų antrinis valymas;

 5 straipsnyje nurodyta, kad visų aglomeracijų, turinčių daugiau nei 10 000 gyventojų 
ekvivalento, miesto nuotekos prieš išleidžiant į jautrias zonas turi būti valomos 
pažangesniu nei antrinis valymas būdu.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Maqua miesto nuotekų valymo įrenginys blogai 
suprojektuotas, blogai veikia (20–30 proc. pajėgumu) ir kad tai daro neigiamą poveikį 
apylinkėse gyvenančių žmonių gyvenimui (blogas kvapas, vabzdžiai). Jis taip pat skundžiasi 
netinkamu pramoninių ir buitinių nuotekų surinkimu palei Avileso upę.
Peticijos pateikėjas prašo Komisiją ištirti padėtį.

Komisijos pastabos

Peticijoje trūksta išsamios informacijos. Tačiau, remdamasi išoriniais informacijos šaltiniais1, 
Komisija daro prielaidą, kad Maqua miesto nuotekų valymo įrenginys valo Avileso 
aglomeracijos nuotekas.
Avileso aglomeracijoje daugiau daugiau kaip 15 000 gyventojų. Jos nuotekos neišleidžiamos į 
jautrią zoną. Jos miesto nuotekoms turi būti taikomas antrinis valymas.
Vykdoma horizontalioji pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Ispaniją. Ji susijusi su 
reikalavimų užtikrinti miesto nuotekų surinkimą ir valymą daugelyje Ispanijos aglomeracijų, 
kurios turi daugiau nei 15 000 gyventojų ekvivalento ir kurių nuotekos išleidžiamos į 
normalias zonas (t. y. būtinas antrinis valymas), nevykdymu. Į šią bylą Avileso aglomeracija 
įtraukta dėl direktyvos 3 ir 4 straipsnių pažeidimo.

Išvada
Peticijos pateikėjo nurodytą problemą jau nagrinėja Komisija, atlikdama minėtą pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą.  Komisija informuos Peticijų komitetą apie šios procedūros 
rezultatus.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. kovo 7 d.

„Peticija pateikta dėl Maqua (Astūrija) blogai veikiančio miesto nuotekų valymo įrenginio ir 
netinkamo nuotekų surinkimo.
Komisija pirmąjį raštą išsiuntė 2007 m. liepos mėn. ir jame įsipareigojo toliau informuoti 
Peticijų komitetą apie vykstančios pažeidimo nagrinėjimo procedūros rezultatus. 
2007 m. birželio 29 d. Ispanijos Karalystei buvo išsiųstas papildomas oficialus pranešimas 
vykdant horizontaliąją pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, pradėtą dėl netinkamo Direktyvos 
91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo2 įgyvendinimo.

Ispanijos valdžios institucijos, atsakydamos dėl Avileso aglomeracijos, nurodė, kad:
- surenkama 100 proc. taršos apkrovos (166 300 gyventojų ekvivalentas);
                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-saneamiento/comarca-aviles.htm
2 OL L 135, 1991 5 30.
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- Maqua miesto nuotekų valymo įrenginio pajėgumas atitinka 225 000 gyventojų ekvivalento, 
nuo 2004 m. jame atliekamas ir valymas antrinio valymo įrenginiais. Valymas atliekamas 
laikantis Direktyvoje 91/271/EEB nustatytų reikalavimų.
Šiuo metu peticijos pateikėjui rūpimi klausimai nagrinėjami vykstant Komisijos prieš 
Ispanijos Karalystę pradėtai horizontaliajai pažeidimo nagrinėjimo procedūrai. Komisija 
informuos Peticijų komitetą apie pažangą, padarytą vykdant šią procedūrą.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Ankstesniame rašte Komisija nurodė prieš Ispaniją vykdomą horizontaliąją pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą dėl netinkamo Miesto nuotekų valymo direktyvos taikymo Avileso 
aglomeracijoje. 

2010 m. gegužės mėn. Komisija, vykdydama minėtą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, 
nusprendė Ispanijos bylą dėl netinkamo Miesto nuotekų valymo direktyvos1 taikymo perduoti 
nagrinėti Europos Teisingumo Teismui. Tačiau, remiantis Komisijos turima informacija, 
Avileso aglomeraciją aptarnaujantis nuotekų valymo įrenginys toliau veikia laikantis šioje 
direktyvoje aplinkos sričiai nustatytų tikslų (išvados, padarytos remiantis 2009–2010 m. visų 
valstybių narių ataskaitomis). Tad atliekant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą padėtis 
minėtoje aglomeracijoje nebėra nagrinėjama.
Miesto nuotekų valymo direktyvoje nėra specialių nuostatų dėl kvapo ar dvoko. Tačiau 
nuotekoms, kurioms netaikomi jokie kiti Bendrijos ar nacionalinės teisės aktai, taikoma 
Pagrindų direktyva dėl atliekų2. Šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas 
valstybėms narėms imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti, kad valant atliekas, įskaitant 
nuotekas, nekiltų nepatogumų dėl kvapų.

Remdamasi Pagrindų direktyvos dėl atliekų nuostatomis, Komisija paprašė Ispanijos valdžios 
institucijas pateikti informacijos, ar užbaigus darbus Avileso nuotekų valymo įrenginyje 
neišsisprendė problemos dėl įrenginiui veikiant kylančio kvapo ar dvoko ir kokių buvo imtasi 
taisomųjų veiksmų siekiant laikytis Pagrindų direktyvoje dėl atliekų nustatytų įpareigojimų.“

6. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

Komisijos iš Ispanijos valdžios institucijų gautą medžiagą galima apibendrinti:

Praeityje valdžios institucijos gavo daug piliečių, gyvenančių netoliese, nusiskundimų dėl 
dvoko. Buvo imtasi būtiniausių veiksmų, siekiant sumažinti šią problemą, dėl valymo 
įrenginio infrastruktūros ir veiklos ( nuotėkų dumblo tvarkymas ir vandens išgavimas iš 
dumblo); taip pat buvo imtasi  dumblo apdorojimo pastate panaikinti dvoką; Dumblas 
vežamas uždaruose konteineriuose; Jau surinkimo sistemoje buvo naudojami oksidantai, 
siekiant sumažinti dvoką. Šios priemonės padėjo žymiai sumažinti dvoką valymo įrenginyje ir 
palink jį.
Tačiau, institucijos pranešė, kad ir toliau ketina dėti pastangas mažinant kvapų susidarymą, 

                                               
1 Komisijos pranešimas spaudai. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en
2 2008 m. lapkričio 19 d. Direktyva 2008/98/EB, OL L 312, 2008 11 22.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
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įskaitant kvapų šalinimo priemones pagrindinėje nuotėkų pumpavimo stotyje. Dėl šių 
priemonių šiuo metu paskelbtas konkursas ir jos bus įgyvendintos.   
Šiuo metu nėra gauta jokių nusiskundimų dėl kvapo, susidarančio dėl valymo įrenginio 
veiklos.
Pasak Ispanijos valdžios institucijų piliečių skundai paskatino atsakingas institucijas imtis 
priemonių, kurios yra būtinos pagal Pagrindų direktyvos dėl atliekų 4 straipsnio 1 dalies 
nuostatas. Todėl Komisija neketina imtis tolesnių veiksmų šiuo klausimu.


