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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0015/2007 złożonej przez Manuela Barriosa Hernandeza (Hiszpania),
w sprawie wpływu działalności oczyszczalni ścieków w miejscowości Maqua 
(Asturia) na okolicznych mieszkańców

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza skargę w związku z nieprzyjemnymi zapachami związanymi 
z działalnością oczyszczalni ścieków EDAR w miejscowości Maqua (Asturia). Twierdzi, że 
oczyszczalnia jest umiejscowiona za blisko obszaru mieszkalnego, a proces oczyszczania 
ścieków odbywa się w niewłaściwy sposób. Składający petycję utrzymuje, że mieszkańcy 
zwrócili się do właściwych władz o zbadanie tej sytuacji, lecz jak dotąd nie otrzymali 
odpowiedzi. Zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 16 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji na mocy art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 września 2007 r.

Petycja dotyczy niewłaściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków komunalnych 
(UWWTP) w miejscowości Maqua (Asturia), jak również nieodpowiedniego sposobu 
zbierania ścieków.
Właściwa jest tutaj dyrektywa 91/271/EWG1 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, 
ponieważ określa ona ramy zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie 

                                               
1 Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.05.1991, str. 40).
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Wspólnoty: 

  art. 3 stanowi, że wszystkie aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 
15000 muszą być wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2000 r.;

  art. 4 stanowi, że najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. ścieki komunalne ze wszystkich 
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15000 muszą przed 
odprowadzeniem być poddawane wtórnemu oczyszczaniu;

  art. 5 stanowi, że ścieki komunalne ze wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie 
mieszkańców ponad 10000 odprowadzane do obszarów wrażliwych muszą przed 
odprowadzeniem zostać poddane bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu niż 
oczyszczanie wtórne.

Składający petycję twierdzi, że UWWTP w miejscowości Maqua jest źle zaprojektowana i 
eksploatowana (na poziomie 20-30% możliwości), co negatywnie wpływa na życie 
okolicznych mieszkańców (nieprzyjemne zapachy, owady). Wskazuje on także na 
niewłaściwy system zbierania ścieków przemysłowych oraz ścieków z gospodarstw 
domowych wzdłuż rzeki Avilés.
Składający petycję zwraca się do Komisji z wnioskiem o zbadanie tej sytuacji.

Uwagi Komisji

W petycji brakuje szczegółowych informacji, jednak w oparciu o zewnętrzne źródła 
informacji1 Komisja zakłada, że UWWTP w miejscowości Maqua obsługuje aglomerację 
Avilés.
Aglomeracja Avilés wytwarza ładunek ścieków przekraczający równoważną liczbę 
mieszkańców 15000. Nie jest on odprowadzany na obszary wrażliwe i ścieki komunalne tej 
aglomeracji muszą podlegać wtórnemu oczyszczaniu.
Przeciw Hiszpanii toczy się horyzontalne postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dotyczy ono niezgodności z wymogami w zakresie 
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w wielu aglomeracjach hiszpańskich o 
równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15000 na obszarach normalnych (tj. ścieków 
wymagających wtórnego oczyszczania). Aglomeracja Avilés objęta jest tym postępowaniem 
ze względu na naruszenie art. 3 i 4 rzeczonej dyrektywy.

Wniosek
W ramach wyżej wspomnianego postępowania w sprawie naruszenia Komisja zajmuje się już 
kwestią poruszoną przez składającego petycję. Komisja będzie informować Komisję Petycji o 
wynikach postępowania.  

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 marca 2007 r.

Petycja dotyczy niewłaściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków komunalnych 
(UWWTP) w miejscowości Maqua (Asturia), jak również niedostatecznego sposobu zbierania 
ścieków.

                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-

saneamiento/comarca-aviles.htm
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Komisja dostarczyła pierwszą odpowiedź w lipcu 2007 r., zobowiązując się do przekazywania 
Komisji Petycji dalszych informacji na temat wyniku toczącego się postępowania o 
naruszenie. 
Wysłano pismo uzupełniające oficjalne zawiadomienie, wystosowane do Królestwa Hiszpanii 
dnia 29 czerwca 2007 r. w ramach horyzontalnego postępowania o naruszenie, w związku z 
nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych1.
W odpowiedzi w sprawie aglomeracji Avilés władze Hiszpanii stwierdziły, że:

– zbierane jest 100% zanieczyszczeń (odpowiadające 166 300 równoważnej liczby 
mieszkańców);

– oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Maqua posiada zdolność 
przetwarzania wystarczającą dla równoważnej liczby 225 000 mieszkańców i od 2004 r. jest 
wyposażona w instalację oczyszczania wtórnego; skuteczność oczyszczania spełnia wymogi 
dyrektywy 91/271/EWG.

Kwestia poruszona przez składającego petycję jest rozpatrywana w ramach wszczętego przez 
Komisję postępowania horyzontalnego w sprawie naruszenia przepisów przez Królestwo 
Hiszpanii. Komisja będzie informować Komisję Petycji o wynikach postępowania.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 2 września 2010 r.

We wcześniejszym komunikacie Komisja odniosła się do toczącego się przeciwko Hiszpanii 
horyzontalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, które dotyczy niewłaściwego stosowania w aglomeracji Avilés przepisów 
dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

W maju 2010 r. Komisja, w ramach wyżej wymienionego postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zaskarżyła Hiszpanię do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości za niewłaściwe stosowanie dyrektywy dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych2. Niemniej jednak zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje Komisja, 
oczyszczalnia ścieków obsługująca aglomerację Avilés pracuje zgodnie ze środowiskowymi 
celami określonymi w przedmiotowej dyrektywie (wnioski zawarte w sprawozdaniach 
sporządzonych przez wszystkie państwa członkowskie w latach 2009–2010). W rezultacie 
rzeczone postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nie 
obejmuje już aglomeracji Avilés.
Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych nie zawiera żadnych konkretnych 
przepisów odnoszących się do uciążliwości zapachowej. Niemniej jednak przepisy określone 
w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów3 mają zastosowanie do ścieków w zakresie, 
którego nie obejmują inne przepisy wspólnotowe lub krajowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991
2  Link do komunikatu prasowego Komisji: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en
3  Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r., Dz.U. L 312 z 22.11.2008:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
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przedmiotowej dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane są przedsięwziąć niezbędne 
środki mające na celu przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej związanej z obróbką 
odpadów, w tym oczyszczaniem ścieków.
Na podstawie przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów Komisja zwróciła się do 
władz Hiszpanii o przekazanie informacji na temat tego, czy po zakończeniu prac w 
oczyszczalni ścieków w aglomeracji Avilés nadal w związku z działalnością oczyszczalni 
powstają brzydkie zapachy, jak również na temat tego, jakie środki naprawcze zostały 
zastosowane w celu spełnienia obowiązków wynikających z dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów.

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia  2010 r

Informacje otrzymane od hiszpańskich władz po złożeniu wniosku przez Komisję można 
streścić w sposób następujący:

W przeszłości władze otrzymywały liczne skargi na uciążliwy zapach od obywateli 
mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni. Podjęto odpowiednie kroki w celu zmniejszenia 
problemu w zakresie infrastruktury i funkcjonowania oczyszczalni (utylizacja i odwadnianie 
osadów ściekowych; dezodoryzacja w obiektach utylizacji osadów; usuwanie osadów 
ściekowych w zamkniętych pojemnikach; dodawanie utleniaczy w celu zminimalizowania 
powstawania zapachów już na etapie systemów zbierania. Podjęte środki pozwoliły na istotne 
zmniejszenie wydzielania się zapachów w oczyszczalni i brak wyczuwalnych zapachów poza 
oczyszczalnią.

Niemniej jednak władze planują dalsze środki zapobiegające wydzielaniu się zapachów, 
włączając dezodoryzację w głównej przepompowni ścieków. Środki te stanowią obecnie 
przedmiot oferty przetargowej i zostaną następnie wprowadzone w życie.   
Według informacji dostępnych władzom nie złożono więcej skarg na zapachy pochodzące z 
działalności oczyszczalni.
Z informacji otrzymanych od hiszpańskich władz wynika, że skargi obywateli doprowadziły 
do podjęcia środków przez odpowiedzialne władze, zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy ramowej 
w sprawie odpadów1. 

Wobec tego Komisja nie zamierza odjąć dalszych działań w tej kwestii. 

                                               
1 Dyrektywa 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r., Dz.U. L 114 z 27.4.2008, s. 9.


