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Komisja Petycji

16.12.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0093/2011, którą złożył Claude Coste (Francja) w imieniu 
stowarzyszenia Association contre les inondations, défense de l'eau et de 
l'environnement, w sprawie oczyszczania wód opadowych w celu ochrony 
wód powierzchniowych we Francji

1. Streszczenie petycji

Francuskie Ministerstwo Środowiska oddaliło wniosek składającego petycję o ustanowienie 
prawa dotyczącego obowiązkowego oczyszczania wód opadowych. Relacjonuje on swoje 
zgromadzone na przestrzeni 50 lat obserwacje dotyczące coraz większego zanieczyszczenia 
Morza Śródziemnego przez wyroby z plastiku, przenoszone głównie przez wody opadowe 
spływające z gmin położonych w górnym biegu rzek. Składający petycję domaga się 
wprowadzenia obowiązku budowy zbiorników retencyjnych w celu filtrowania tych wód, 
zanim dotrą one do morza.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Komisja pragnie zaznaczyć, że ochrona środowiska wodnego w obszarach morskich i 
przybrzeżnych jest już objęta instrumentami prawnymi UE, a mianowicie wodną dyrektywą 
ramową1 oraz dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej2. Państwa członkowskie są 

                                               
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.
2  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca 
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zobowiązane do podjęcia właściwych środków w celu zagwarantowania, że przedmiotowe 
obszary morskie osiągną dobry stan w terminie określonym w dyrektywach.

Inne dyrektywy zawierają ponadto szczególne postanowienia dotyczące obaw, o których 
wspomina składający petycję: dostawania się do morza odpadów komunalnych w wyniku 
silnych opadów deszczu.

Przykładowo zgodnie z dyrektywą o powodziach1 państwa członkowskie powinny podjąć 
działania w celu oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, aby uniknąć 
zanieczyszczenia środowiska w dolnym biegu rzeki spowodowanego przez powodzie.

Jeśli chodzi o ścieki, na mocy dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych2

państwa członkowskie muszą dopilnować, by systemy zbierania ścieków komunalnych były 
zaprojektowane, zbudowane i utrzymywane w taki sposób, by między innymi ograniczyć 
zanieczyszczenie wód, do których odprowadzane są ścieki, powodowane przez przelewy wód 
burzowych. W przypadku niezwykle obfitych opadów deszczu państwa członkowskie 
podejmują właściwe działania w celu ograniczenia takiego zanieczyszczenia (załącznik I, A i 
B).

Na mocy dyrektywy w sprawie składowania odpadów3 lokalizacja składowiska musi 
uwzględniać wymagania odnoszące się między innymi do istnienia w danej okolicy wód 
przybrzeżnych oraz ryzyka powodzi. Utworzenie składowiska odpadów jest możliwe tylko w 
przypadku, gdy właściwości danego terenu wskazują, że nie stanowi ono poważnego 
zagrożenia dla środowiska (załącznik I, pkt. 1).

Podsumowanie

Komisja uważa, że problemy wskazane przez składającego petycję można lepiej rozwiązać 
przez właściwe wdrażanie instrumentów i środków obowiązujących na szczeblu UE. Komisja 
nie zamierza proponować dodatkowych instrumentów poświęconych oddziaływaniu na 
środowisko przelewów wód burzowych.

                                                                                                                                                  
ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej), Dz.U. L 164 z 25.6.2008.

1 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L20 288/288 z 6.11.2007).

2 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, 
Dz.U. L 135 z 30.5.1991.

3 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 
182 z 16.07.99).


