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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0922/2010, którą złożył Manuel Antonio Cao Prado (Hiszpania) 
w imieniu Confraria de Pescadores (Stowarzyszenia Rybaków) z La Coruña 
(Hiszpania), z podpisami 16 stowarzyszeń, w sprawie zanieczyszczenia Ria 
del Burgo (prowincja La Coruña)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że nie istnieje plan oczyszczania Ria del Burgo (prowincja La 
Coruña, Hiszpania). Skarży się on na obojętność władz, które zezwalają na zrzucanie do 
zatoki odpadów komunalnych i przemysłowych, w wielu przypadkach bardzo 
niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego. Składający petycję uważa, że naruszane jest 
prawodawstwo wspólnotowe, a odnośne organy rządowe, w tym Ministerstwo Środowiska, 
galicyjski rząd regionalny i władze lokalne, nie wykazują zainteresowania tą sprawą. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Komisja uważa, że wdrażanie prawodawstwa UE przyczyni się do poprawy jakości środowiska 
w sytuacjach takich jak ta opisana przez składającego petycję. 

Ramowa dyrektywa wodna UE1 zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, że 
wszystkie jednolite części wód (w tym wody przybrzeżne) osiągną do 2015 r. dobry stan 

                                               
1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz. U. L 327 z 22.12.2000.



PE462.662v01-00 2/3 CM\862710PL.doc

PL

ekologiczny (tj. brak zanieczyszczeń). W ramach ramowej dyrektywy wodnej rozpoczęto proces 
mający na celu określenie głównych obciążeń środowiskowych, które wpływają w szczególności 
na jednolite części wód, zdefiniowanie celów dotyczących cech środowiskowych określających 
dobry stan wód, a także opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków skierowanych 
przeciwko tym obciążeniom. 

Jednym z najważniejszych etapów wdrażania ramowej dyrektywy wodnej było przyjęcie tzw. 
planów gospodarowania wodami w dorzeczu, które powinny zawierać określone cele i środki 
służące zwalczaniu zanieczyszczenia wód i osadów, a także skutków tego zanieczyszczenia. 
Komisja Europejska powzięła środki prawne przeciwko Hiszpanii m.in. z w związku 
z nieprzyjęciem planów zarządzania dla wód przybrzeżnych na obszarze, którego dotyczy 
petycja.

Osiągnięcie dobrego stanu wód będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wdrożone 
zostaną także inne istotne akty prawne UE. Powyższe obowiązuje tym bardziej w przypadku 
dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Jak podkreślił składający petycję, 
system oczyszczania ścieków dla aglomeracji La Coruña nie jest jeszcze w pełni ukończony 
i jeszcze nie funkcjonuje.

Dyrektywa w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki 
2006/113/WE1(art. 5) nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania specjalnych 
programów w celu redukcji zanieczyszczeń w ciągu sześciu lat od wyznaczenia obszaru 
hodowli skorupiaków. Obszar został wyznaczony w 1993 r. (BOE nr 312, 30 grudnia 1993 r.). 
Dyrektywa ta zostanie uchylona w ciągu 13 lat od dnia wejścia w życie ramowej dyrektywy 
wodnej (w 2013 r.).

W odniesieniu do kwestii prawnych przedstawionych powyżej Komisja pragnie zauważyć, co 
następuje: 

– Jeżeli chodzi o dyrektywę UE dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, to Komisja 
wniosła przeciwko Hiszpanii skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(sprawa C-343/10) odnoszącą się również do aglomeracji La Coruña, gdzie położona jest 
Ría del Burgo;

– Jeżeli chodzi o dyrektywę UE 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej, to Komisja poczyniła kroki prawne (wydano uzasadnioną 
opinię zgodnie z art. 258 TFUE, która stanowi ostatni etap poprzedzający wniesienie 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE) przeciwko Hiszpanii m.in. w związku 
z nieprzyjęciem planów gospodarowania wodami przybrzeżnymi na obszarze, którego 
dotyczy petycja.

– Jeżeli chodzi o dyrektywę 2006/113/WE w sprawie wymaganej jakości wód, w których 
żyją skorupiaki, to po przeprowadzeniu przez Komisję dochodzenia i przekazaniu 
władzom hiszpańskim pewnych uwag właściwe władze wdrożyły specjalny program 
w celu redukcji zanieczyszczeń zgodny z art. 5. 

                                               
1 Dz.U. L 376 z 27.12.2006.
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Wniosek

Komisja podjęła działania związane z kwestią będącą przedmiotem niniejszej petycji. 
W szczególności Komisja poczyniła kroki prawne zgodnie z artykułem 258 TFUE, w związku 
z niewłaściwym wdrażaniem głównych aktów prawnych UE, istotnych w kontekście sytuacji 
opisanej przez składającego petycję.


