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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1380/2007, którą złożył Javier Gómez González (Hiszpania) 
w sprawie rzekomego naruszenia prawodawstwa WE w sprawie dostępu do 
informacji i oczyszczania ścieków komunalnych w związku z działalnością 
spółki „Emasagra” (Granada, Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że władze lokalne Granady i spółka „Emasagra” nie udzieliły mu 
stosownej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dotyczących zrzutów 
i oczyszczania ścieków, naruszając w ten sposób dyrektywę 90/313/EWG. Zdaniem 
składającego petycję wyżej wspomniana spółka miała dopuścić się naruszenia przepisów 
dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Składający petycję 
uważa, że zwrócił się o udzielenie informacji na temat kilku substancji, ale jego wniosek 
rozpatrzono tylko częściowo po interwencji lokalnego Rzecznika Praw Obywatelskich dla 
regionu Andaluzja. Składający petycję odwołuje się także do sprawozdania Komisji 
Europejskiej z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, zgodnie 
z którym Hiszpania nie dostarczyła Komisji Europejskiej wszystkich dostępnych informacji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dnia 14 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Z petycji wynika, że od listopada 2003 r. składający petycję skierował do burmistrza Granady 
kilka wniosków o udzielenie informacji dotyczących parametrów zrzutów ścieków 
komunalnych i osadów ściekowych.
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Dzięki interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich dla regionu Andaluzja uzyskał on 
informacje będące przedmiotem wniosku. Wynika z tego również, że w swym piśmie z dnia 
18 lipca 2006 r. spółka „Emasagra” potwierdza, że pragnie spotkać się osobiście ze 
składającym petycję w celu wyjaśnienia jego wątpliwości oraz omówienia jego uwag. Należy 
zaznaczyć, że w poprzednim piśmie z dnia 21 lutego 2005 r. spółka udzieliła obszernych 
wyjaśnień w odniesieniu do wszystkich kwestii podjętych przez składającego petycję 
w związku z wnioskami skierowanymi do burmistrza Granady.

Dyrektywa 2003/4/WE1, uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, która miała zastosowanie 
do jednego z wniosków złożonych przez składającego petycję, odnosi się do publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska. Zgodnie z nią państwa członkowskie muszą 
zapewnić, aby organy władzy publicznej udostępniły informacje o środowisku, które znajdują 
się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, każdemu wnioskodawcy na jego 
wniosek, bez konieczności wykazania przez niego interesu. W dyrektywie określono 
konkretne terminy: tak szybko jak to możliwe lub, najpóźniej, w ciągu miesiąca po 
otrzymaniu przez organ władzy publicznej bądź w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania, 
zwłaszcza w przypadku złożoności lub obszerności informacji będącej przedmiotem wniosku. 
Każdy wnioskodawca, który uzna, że jego wniosek o udostępnienie informacji został 
zignorowany, niesłusznie odrzucony (w całości lub częściowo) lub nieodpowiednio 
rozpatrzony,  ma dostęp do procedur odwoławczych przewidzianych w art. 6 ust. 1 i 2.

Ponieważ ostatecznie udzielono informacji będących przedmiotem wniosku, Komisja nie 
uważa, aby opisany w petycji stan faktyczny wciąż świadczył o trwającym naruszaniu prawa 
WE, a w szczególności dyrektywy 2003/4/WE. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Pierwsza petycja dotyczyła skargi na brak dostępu do informacji środowiskowych na mocy 
dyrektywy 2003/4/WE2 w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG3. W odpowiedzi Komisji 
stwierdzono, że żądane informacje zostały przekazane, choć nastąpiło to ze znacznym 
opóźnieniem. W pismach uzupełniających do Komisji Petycji składający petycję informuje 
o kolejnych naruszeniach prawa w dziedzinie środowiska.

Informacje i dokumenty dodatkowe przekazane przez składającego petycję można 
podsumować następująco:

1. Składający petycję twierdzi, że naruszono dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków 
komunalnych 91/271/EWG4, ponieważ jeden z zakładów oczyszczania ścieków 
w Granadzie nie przestrzega wartości określonych w tejże dyrektywie, a niektóre 
zbiorniki wodne należałoby wytyczyć jako obszary wrażliwe.

                                               
1 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 
sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę 
Rady 90/313/EWG, Dz.U. L 41 z dnia 14 lutego 2003 r.
2 Dz.U. L 41 z 14.2.2003.
3 Dz.U. L 158 z 23.6.1990.
4 Dz.U. L 135 z 30.5.1991.
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Komisja podziela opinię składającego petycję i wiedziała już o opisanych 
nieprawidłowościach przed otrzymaniem przedmiotowej petycji. Wszczęto wobec 
Hiszpanii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w związku z nieprzestrzeganiem art. 4 i 5 rzeczonej dyrektywy. W ramach postępowania 
w sprawie uchybienia Komisja przesłała Hiszpanii dwie uzasadnione opinie (ostateczne 
ostrzeżenia) na mocy art. 226 traktatu. Załączono komunikat prasowy Komisji z dnia 
27 listopada 2008 r. Postępowanie w sprawie uchybienia obejmuje oczyszczalnię Granada 
Churriana.

2. Składający petycję twierdzi, że obowiązki wynikające z dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych odnoszą się do gminy Granada, a nie 
do przedsiębiorstwa Emasagra S.A. (punkt 3 na stronie 6).

Dyrektywa ta skierowana jest do państw członkowskich i nie zawiera żadnych przepisów 
dotyczących organizacji czy prawa własności. Formułowanie takich przepisów należy do 
praw i obowiązków państw członkowskich. W tym kontekście art. 295 traktatu stanowi:
„Niniejszy traktat nie przesądza w niczym zasad prawa własności w Państwach 
Członkowskich”.

A zatem Komisja nie ma podstawy prawnej do podjęcia działań.

3. Składający petycję odnosi się do przewidywanej przez przedsiębiorstwo i władze 
rozbudowy zakładów oczyszczania ścieków w Granadzie oraz związanych z tym 
przedsięwzięć; stwierdza też, że istnieją systemy alternatywnego oczyszczania, które 
okazały się skuteczne w Stanach Zjednoczonych.
Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych ustanawia cele środowiskowe, 
jakie należy osiągnąć w kontekście norm oczyszczania ścieków, nie zaleca jednak ani nie 
zakazuje stosowania żadnej technologii; jest zatem otwarta również na innowacje 
technologiczne. Do praw i obowiązków państw członkowskich należy wybór 
odpowiedniej dostępnej technologii, a w przypadku korzystania z instrumentów 
finansowania UE, np. w ramach polityki spójności, konieczne jest przestrzeganie 
regulujących je odpowiednich zasad i warunków.

A zatem Komisja nie ma podstawy prawnej do podjęcia działań.

4. Składający petycję opisuje aktualne ustalenia techniczne i umowne dotyczące usuwania 
ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów przetwórstwa mlecznego Puleva Food 
S.L.: ścieki z przetwórni poddawane są oczyszczaniu fizyczno-chemicznemu, a następnie 
oczyszczane wraz ze ściekami bytowymi w jednej z oczyszczalni w Granadzie.
Konstrukcja tego zakładu oczyszczania nie odpowiada celom środowiskowym dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Składający petycję wyraża opinię, iż 
firma Puleva Food S.L. powinna zbudować i prowadzić własny zakład oczyszczania 
ścieków, zamiast korzystać z oczyszczalni miejskiej. Aktualne ustalenia techniczne 
i umowne wydają się dowodzić, że władze gminne i regionalne postanowiły zrezygnować 
z przestrzegania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz 



PE414.063v05-00 4/11 CM\878989PL.doc

PL

dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli (skodyfikowanej wersji dyrektywy 96/61/WE zwanej dalej dyrektywą IPPC)1.

Po pierwsze to do władz hiszpańskich należy decyzja, czy ścieki ulegające biodegradacji, 
jak te pochodzące z zakładów przetwórstwa mlecznego, oraz ścieki bytowe powinny być
oczyszczane oddzielnie, czy razem. Oba podejścia są nowoczesne. Bez względu na to, 
jaka opcja zostanie wybrana, należy działać zgodnie z celami środowiskowymi 
określonymi w prawodawstwie UE. Po drugie, jeżeli chodzi o naruszenie dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – patrz punkt 1 powyżej odnoszący się do 
postępowania w sprawie uchybienia zainicjowanego przez Komisję przeciwko Hiszpanii.

Kwestia tego, czy sprzęt bezpośrednio wykorzystywany do oczyszczania, znajdujący się 
w publicznym zakładzie oczyszczania ścieków i tam obsługiwany, powinien być 
uwzględniony w pozwoleniu wydanym zgodnie z dyrektywą IPPC, jest omówiona 
w punkcie 7.

5. Składający petycję nadmienia, że nigdy nie twierdził, że naruszono dyrektywę w sprawie 
wykorzystywania osadów ściekowych 86/278/EWG.

6. Składający petycję twierdzi, że dokonywany przez zakład oczyszczania ścieków 
w Granadzie zrzut niewystarczająco oczyszczonych ścieków doprowadzi do pogorszenia 
stanu wód w rzece Genil, a tym samym jest niezgodny z celami środowiskowymi 
ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE2.

Ramowa dyrektywa wodna ustanawia środowiskowy cel osiągnięcia „dobrego stanu 
ekologicznego” wszystkich rzek, jezior i wód przybrzeżnych z zasady do 2015 r. Aby 
uzyskać taki dobry stan, państwa członkowskie muszą opracować niezbędne plany 
i programy do dnia 22 grudnia 2009 r., a także informować społeczeństwo i konsultować 
się z nim przy tworzeniu tych programów.

Cel uzyskania dobrego stanu wszystkich wód wiąże się z niepogarszaniem ich stanu 
w porównaniu do status quo. Rzekomy negatywny wpływ na rzekę Genil należy 
skorygować, przestrzegając dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
(patrz punkt 1 powyżej), a tam, gdzie to konieczne, stosując środki uzupełniające, jeśli 
zachowanie zgodności z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych nie 
zapewnia realizacji celów ramowej dyrektywy wodnej.

Mając zatem na uwadze:

- toczące się postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z domniemanym naruszeniem dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych, oraz

- cele i terminy określone w ramowej dyrektywie wodnej,

                                               
1 Dz.U. L 24  z 29.1.2008.
2 Dz.U. L 327  z 22.12.2000.



CM\878989PL.doc 5/11 PE414.063v05-00

PL

Komisja nie ma obecnie podstawy prawnej do podjęcia dodatkowych działań.

7. Składający petycję twierdzi, że właściwe władze hiszpańskie naruszyły dyrektywę IPPC, 
która obejmuje działalność „zakładów produkcji i przetwórstwa mleka, o ilości 
otrzymywanego mleka przekraczającej 200 ton dziennie (średnia roczna)” określoną 
w załączniku I.6.4.c.

Dyrektywa IPPC definiuje „instalację” jako stacjonarną jednostkę techniczną, w której 
prowadzona jest co najmniej jedna działalność wymieniona w załączniku I, oraz 
wszystkie inne bezpośrednio związane działania, które mają techniczny związek 
z działalnością prowadzoną w tym miejscu i które mogłyby mieć wpływ na emisje 
i zanieczyszczenie.  Instalacje wchodzące w zakres przedmiotowej dyrektywy muszą 
działać zgodnie ze zintegrowanym pozwoleniem wydawanym przez właściwy organ 
w oparciu o zastosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).

Jak zaznaczono w punkcie 4, strumień ścieków generowany w instalacji Puleva Food S.L. 
przepuszczany jest przez rurę przypisaną do jednostki fizyczno-chemicznej w publicznym 
zakładzie oczyszczania ścieków prowadzonym przez firmę Emasagra S.A.

Pozwolenie wydane przez władze hiszpańskie opisuje taką sytuację, nie określając 
żadnych wymogów technicznych czy granicznych wielkości emisji zgodnie z właściwym 
dokumentem referencyjnym BAT.  A zatem jednostka fizyczno-chemiczna, która ma 
związek techniczny z działalnością uwzględnioną w załączniku I, jest wyłączona 
z zakresu pozwolenia IPPC.

Komisja zwróci się jednak do władz hiszpańskich o wyjaśnienie tej kwestii, tak aby 
ocenić, czy przepisy dyrektywy IPPC są przestrzegane, oraz czy niezbędne są dalsze 
działania z jej strony.

8. Składający petycję twierdzi, że właściwe władze hiszpańskie naruszyły dyrektywę 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 85/337/EWG1, ponieważ nie stosowały 
odpowiednio jej przepisów w przypadku rozbudowy istniejących w Granadzie 
oczyszczalni ścieków.

Dyrektywa 85/337/EWG zmieniona dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywą 2003/35/WE3

(znana jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko czy dyrektywa 
OOŚ) zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania OOŚ w przypadku niektórych 
przedsięwzięć publicznych i prywatnych.  W dyrektywie OOŚ rozróżniono tak zwane 
przedsięwzięcia wchodzące w zakres załącznika I, które zawsze muszą być przedmiotem 
procedury OOŚ, oraz przedsięwzięcia wchodzące w zakres załącznika II, odnośnie do 
których państwa członkowskie – w oparciu o analizę poszczególnych przypadków i/lub 
progi bądź kryteria określone w krajowym prawie transponującym – określają, czy dane 
przedsięwzięcie powinno być przedmiotem OOŚ.  Podczas przeprowadzania analizy 
przypadków lub określania progów bądź kryteriów należy uwzględnić właściwe kryteria 

                                               
1  Dz.U. L 175  z 5.7.1985.
2  Dz.U. L 073  z 14.3.1997.
3  Dz.U. L 156  z 25.6.2003.
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wyboru zapisane w załączniku III do przedmiotowej dyrektywy.  Obejmują one cechy 
przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz charakterystykę potencjalnego wpływu.

Należy odnotować, że nowe przedsięwzięcie budowy oczyszczalni ścieków o wydajności 
przekraczającej równoważnik zaopatrzenia niezbędny dla 150 000 osób uwzględnione jest 
w punkcie 13 załącznika I do dyrektywy OOŚ.  Pozostałe przedsięwzięcia związane 
z oczyszczalniami ścieków zapisane są w punkcie 11 lit. c) załącznika II do dyrektywy 
OOŚ.  Należy też zauważyć, że zgodnie z punktem 13 załącznika II wszelkie zmiany bądź 
rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, 
zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą mieć znaczące niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko naturalne, powinny być przedmiotem nowej procedury 
OOŚ.

W każdym razie właściwe władze krajowe są odpowiedzialne za analizowanie wszystkich 
przypadków rozbudowy już istniejących przedsięwzięć i stwierdzanie w ten sposób, czy 
mają zastosowanie przepisy dyrektywy OOŚ.  Zgodnie z dokumentacją przekazaną przez 
składającego petycję regionalne władze środowiskowe odpowiedziały mu, że 
przedmiotowa rozbudowa jest przewidziana w wyniku politycznego porozumienia między 
różnymi organami administracji.  Jednak obecnie nie jest realizowane żadne konkretne 
przedsięwzięcie rozbudowy.  W swojej odpowiedzi regionalne władze ds. środowiska 
podkreślają, że kiedy przedsięwzięcie dojdzie do skutku, zostanie poddane ocenie zgodnie 
z prawodawstwem OOŚ.

Podsumowując, w świetle dostępnych informacji nie ma dowodu na to, iż wymogi 
zapisane w dyrektywie OOŚ nie były przestrzegane w tym przypadku.

Jak wspomniano w poprzednim komunikacie, dyrektywa 2003/4/WE dotyczy publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska, co określa art. 2 ust. 1. Zgodnie z tą 
dyrektywą państwa członkowskie muszą dopilnować, by organy władzy publicznej 
udostępniały informacje o środowisku, które znajdują się w ich posiadaniu lub które są dla 
nich przeznaczone, każdemu wnioskodawcy na jego wniosek, bez konieczności 
wykazania przez niego interesu. W szczególności oznacza to, że organ władzy publicznej 
musi udostępnić informacje o środowisku będące w jego posiadaniu, które zostały przez 
ten organ opracowane lub otrzymane. Jak zaznacza składający petycję, dyrektywa 
przewiduje też konkretne terminy: tak szybko, jak to możliwe, lub najpóźniej w ciągu 
miesiąca po otrzymaniu wniosku przez organ władzy publicznej lub w ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania wniosku przez organ władzy publicznej, szczególnie jeśli żądane 
informacje są obszerne i złożone. W takich przypadkach wnioskodawca jest informowany 
o przedłużeniu terminu i jego powodach tak szybko, jak to możliwe, i nie później niż 
przed końcem wspomnianego terminu jednego miesiąca. Dostępu do informacji 
o środowisku można odmówić tylko z konkretnych powodów określonych w art. 4 
rzeczonej dyrektywy. Podstawy do odmowy udostępnienia informacji są interpretowane 
zbyt wąsko, z uwzględnieniem publicznego interesu ujawnienia informacji w konkretnym 
przypadku. O odmowie udostępnienia całości lub części informacji będących 
przedmiotem wniosku wnioskodawca jest informowany pisemnie w terminie określonym 
powyżej; zawiadomienie zawiera powody odmowy oraz informuje o procedurze 
odwoławczej. Zgodnie z art. 5 można zażądać opłat. Nie mogą one jednak przekraczać 
uzasadnionej kwoty. Każdy wnioskodawca, który uzna, że jego wniosek o udostępnienie 
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informacji został zignorowany, niesłusznie odrzucony (w całości lub częściowo) lub 
nieodpowiednio rozpatrzony, ma dostęp do procedur odwoławczych przewidzianych 
w art. 6 ust. 1 i 2.

W swoim piśmie z dnia 28 sierpnia 2009 r. składający petycję informuje, że nie otrzymał 
żadnej odpowiedzi na swój wniosek z dnia 21 lipca 2009 r. dotyczący przekazania 
kompletnych kopii pozwoleń dla dwóch zakładów oczyszczania ścieków w Granadzie.

Na tej podstawie składającego petycję wezwano do skorzystania z procedur 
odwoławczych przewidzianych w prawie hiszpańskim wskutek postanowień art. 6 ust. 1 
i 2 przedmiotowej dyrektywy.

Odnośnie do punktu 1 (dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych) Komisja 
wszczęła już postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko Hiszpanii.

Odnośnie do punktu 2 i 3 (alternatywne rozwiązanie techniczne dla rozbudowy zakładów 
oczyszczania ścieków w Granadzie) Komisja nie ma podstawy prawnej do podjęcia działań.

Odnośnie do punktu 4 i 7 (oczyszczanie ścieków bytowych oraz przemysłowych 
pochodzących z zakładów przetwórstwa mlecznego; przestrzeganie dyrektywy IPPC):
Komisja zwróci się do władz hiszpańskich o wyjaśnienie tej kwestii, tak aby ocenić, czy 
przepisy dyrektywy IPPC są przestrzegane oraz czy niezbędne są dalsze działania z jej strony.

Odnośnie do punktu 6 (ramowa dyrektywa wodna) Komisja nie dostrzega obecnie żadnego 
naruszenia, a tym samym podstawy prawnej do podjęcia działań.

Odnośnie do punktu 8 (dyrektywa OOŚ) Komisja nie znajduje dowodów na to, iż wymogi 
rzeczonej dyrektywy nie są przestrzegane.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Pierwsza petycja dotyczyła skargi na brak dostępu do informacji środowiskowych na mocy 
dyrektywy 2003/4/WE1 w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG2. W odpowiedzi Komisji 
stwierdzono, że żądane informacje zostały przekazane, choć nastąpiło to ze znaczącym 
opóźnieniem.

W pismach uzupełniających do Komisji Petycji z marca 2009 r. i lipca 2009 r. składający 
petycję informuje o kolejnych naruszeniach prawa w dziedzinie środowiska:

 dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych3;
 ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE4;

                                               
1 Dz.U. L 41  z 14.2.2003.
2 Dz.U. L 158  z 23.6.1990.
3 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40-52
4 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1-73
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 dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (dyrektywy IPPC)1;

 dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny oddziaływania na środowisko2.

Komisja wypowiedziała się na temat pism uzupełniających i podkreśliła, że postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku 
z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zostało już 
zainicjowane. Komisja ponadto zobowiązała się do przeanalizowania stosowania dyrektywy 
IPPC, jak również oświadczyła, że nie stwierdza się naruszenia dyrektywy dotyczącej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz ramowej dyrektywy wodnej, w związku z czym Komisja 
nie ma podstawy prawnej do podjęcia działań.

W swoim ostatnim piśmie uzupełniającym z dnia 19 grudnia 2009 r. skierowanym do Komisji 
Petycji składający petycję podnosi następujące kwestie :

 rzekome naruszenie dyrektywy 2003/4/WE w sprawie dostępu do informacji dotyczących 
środowiska (składający petycję cytuje dawną dyrektywę 90/313/WE, która została 
zastąpiona dyrektywą 2003/4/WE);

 rzekomo ukryte i nielegalne dotacje dla prywatnej firmy Puleva Food S.L. w Granadzie, 
co stanowi naruszenie przepisów traktatu dotyczących rynku wewnętrznego i konkurencji;

 rzekomy brak dostrzeżenia przez Komisję, że oczyszczalnia ścieków Granada Los Vados 
nie spełnia wymogów określonych w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych;

 rzekomy brak promowania przez Komisję nietradycyjnych systemów oczyszczania 
ścieków, a zwłaszcza systemu „The Living Machine”®, którego autorem jest prof. Todd;

 rzekoma bezprawność kierowania ścieków przemysłowych z oczyszczalni Puleva Food 
S.L. w Granadzie do oczyszczalni Granada Churriana.

Jeśli chodzi o rzekome naruszenie dyrektywy w sprawie dostępu do informacji dotyczących 
środowiska, podniesione zostały dwie nowe kwestie,  a mianowicie naruszenie poufności 
w odniesieniu do nazwiska osoby składającej wniosek oraz czas trwania procedur 
odwoławczych.

Składający petycję powołuje się na art. 1 ustawy nr 38/95. Ustawa ta została uchylona nową 
ustawą nr 27/2006 z dnia 18 lipca 2006 r., która weszła w życie następnego dnia. Nowa 
ustawa nie zawiera jednak żadnego odniesienia do poufności danych osoby składającej 
wniosek. 

Poza tym składający petycję mógł zwrócić się o przekazanie odnośnych danych bezpośrednio 
do spółki Emasagra, a nie za pośrednictwem władz Granady. Spółkę Emasagra można uznać 
na mocy dyrektywy 2003/4/WE za organ władzy publicznej (patrz art. 2 ust. 2 lit. b) lub c); 
przynależność do kategorii zależy od konkretnych informacji).

Jeśli chodzi o czas trwania procedur odwoławczych, art. 20 ustawy nr 27/2006 określa 
wymogi w zakresie administracyjnej procedury odwoławczej (procedurę tę regulują przepisy 
                                               
1 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15-34
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48
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określone w tytule VII ustawy nr 30/1992 z dnia 26.11.1992 r.). Procedura ta jest bezpłatna 
i sprawna (maksymalny czas trwania: trzy miesiące).

W przypadku gdy odwołanie administracyjne nie spełnia wymogów określonych przez osobę 
składającą wniosek, wówczas przewiduje się złożenie odwołania do sądu.

Na podstawie obowiązujących przepisów i dostępnych informacji Komisja stwierdza, że 
dostęp do informacji określonych w hiszpańskiej ustawie nr 27/2006 nie stanowi naruszenia 
dyrektywy 2003/4/WE, co z kolei potwierdza stanowisko przyjęte w odniesieniu 
do poprzedniego pisma uzupełniającego. Nowe informacje nie wpływają na zmianę 
przez Komisję oceny dotyczącej dostępu do informacji środowiskowych.

Jeśli chodzi o rzekomo ukryte i nielegalne dotacje dla prywatnej firmy Puleva Food S.L. 
w Granadzie, to do władz hiszpańskich należy decyzja, czy ścieki ulegające biodegradacji, jak 
te pochodzące z zakładów przetwórstwa mlecznego, oraz ścieki bytowe powinny być 
oczyszczane oddzielnie, czy razem. Z dostępnych informacji nie wynika, aby oczyszczanie 
ścieków wytwarzanych przez Puleva Food S.L. w Granadzie, prowadzone przez 
oczyszczalnię Granada Churriana, miało charakter pomocy państwowej w rozumieniu 
traktatu.

Jeśli chodzi o rzekomy brak zauważenia przez Komisję, że oczyszczalnia ścieków Granada 
Los Vados nie spełnia wymogów określonych w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych, stwierdzenie to jest błędne. Z jednej strony Komisja w swoich komunikatach 
dotyczących przedmiotowej petycji nigdy nie twierdziła, że oczyszczalnia ścieków Granada 
Los Vados spełnia wymogi określone w przedmiotowej dyrektywie, natomiast z drugiej 
strony oczyszczalnia ta jest częścią postępowania przeciwko Hiszpanii w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych.

Jeśli chodzi o rzekome niepromowanie przez Komisję nietradycyjnych systemów 
oczyszczania ścieków, a zwłaszcza systemu „The Living Machine”®, którego autorem jest 
prof. Todd, wybór technologii stosowanych w poszczególnych oczyszczalniach należy 
zgodnie z art. 192 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do praw i obowiązków 
państw członkowskich. Promowanie konkretnej technologii w odniesieniu do konkretnej 
oczyszczalni w Granadzie nie leży w zakresie obowiązków Komisji.

Jeśli natomiast chodzi o rzekomą bezprawność kierowania ścieków przemysłowych 
z oczyszczalni Puleva Food S.L. w Granadzie do oczyszczalni Granada Churriana, składający 
petycję podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym oczyszczalnia Puleva Food S.L. 
powinna zbudować i obsługiwać własną oczyszczalnię ścieków, a nie korzystać z miejskiej 
oczyszczalni ścieków. Komisja poinformowała już w poprzednim komunikacie, że to do 
władz hiszpańskich należy decyzja, czy ścieki ulegające biodegradacji, jak te pochodzące 
z zakładów przetwórstwa mlecznego, oraz ścieki bytowe powinny być oczyszczane 
oddzielnie, czy razem. Oba podejścia są nowoczesne. Bez względu na to, jaka opcja zostanie 
wybrana, należy działać zgodnie z celami środowiskowymi określonymi w prawodawstwie 
UE, a zwłaszcza w art. 11 dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
w zakresie zrzutów ścieków przemysłowych do systemów oczyszczania ścieków 
komunalnych.
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Komisja dokładnie oceniła pisma uzupełniające przekazane przez składającego petycję 
Komisji Petycji w dniu 19 grudnia 2009 r. Podsumowując, Komisja:

 nie stwierdza naruszenia dyrektywy dotyczącej dostępu do informacji środowiskowych;

 nie stwierdza naruszenia przepisów UE w zakresie pomocy państwowej polegającej 
na wspólnym oczyszczaniu ścieków ulegających biodegradacji pochodzących 
z oczyszczalni Puleva Food S.L. wraz ze ściekami bytowymi;

 podtrzymuje swoje stanowisko, że oczyszczalnia ścieków Granada Los Vados nie spełnia 
wymogów określonych w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
oraz że oczyszczalnia ta jest częścią postępowania przeciwko Hiszpanii w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

 potwierdza, że nie ma podstawy prawnej do promowania konkretnej technologii, która 
miałaby być stosowana w konkretnej oczyszczalni w Granadzie;

 potwierdza, że nie ma podstawy prawnej do uznania kierowania ścieków przemysłowych 
z oczyszczalni Puleva Food S.L. do oczyszczalni Granada Churriana za sprzeczne 
z prawem. Komisja bada obecnie zgodność z dyrektywą dotyczącą zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) oraz z art. 11 dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych. Komisja Petycji zostanie poinformowana 
o wynikach prowadzonego badania.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. III), otrzymana dnia 30 września 2011 r.

W poprzednich komunikatach Komisja odrzuciła kilka wniosków składającego petycję. 
Uznała jednak, że należy dodatkowo przeanalizować kwestię zgodności z dwoma tekstami 
prawnymi, a w szczególności z dyrektywą europejską dotyczącą zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)1 oraz z dyrektywą dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD)2. 

 W odniesieniu do zgodności z dyrektywą IPPC Komisja zwrócila się do władz 
hiszpańskich o dostarczenie informacji. Analiza udzielonej odpowiedzi pokazuje, że 
wdrożenie przepisów dyrektywy IPPC było w tym przypadku właściwe. Nie stwierdzono 
żadnego naruszenia przepisów prawa europejskiego w przypadku tej dyrektywy.

 W odniesieniu do dyrektywy UWWTD Komisja przeanalizowała informacje udzielone 
przez władze hiszpańskie w ramach obecnego sprawozdania w sprawie poziomu 
wydajności oczyszczalni ścieków Los Davos (Granada) i stwierdziła, że nie ma podstaw, 
aby stwierdzić, że doszło do naruszenia dyrektywy 2003/4, która zastąpiła dyrektywę 
90/313. 

                                               
1 Dz.U. L 102 z 11.04.06, s. 15-34
2 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40-52
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Wygląda na to, że wypełniono obowiązki określone w art. 11 tej dyrektywy. Obecnie 
obowiązujące regionalne i lokalne przepisy przewidują system kontroli i monitoringu w 
oczyszczalniach ścieków pochodzących z przemysłu, takich jak oczyszczanie w Los 
Vados ścieków pochodzących z zakładów przetwórstwa mlecznego.


