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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0922/2011, którą złożył L.A.G. (Hiszpania) w imieniu Associación de 
Vecisnos Nuestra Señora de la Asunción, w sprawie zanieczyszczenia rzeki 
Duero nieoczyszczonymi ściekami, co stanowi naruszenie dyrektywy 
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG państwa członkowskie były zobowiązane do 
uruchomienia oczyszczalni ścieków najpóźniej do początku 2006 r. We wrześniu 2009 r. 
średniej wielkości miasto Zamora w regionie Kastylia i Leon uzyskało zezwolenie na 
odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do rzeki Duero pod warunkiem, że oczyszczalnia 
zacznie funkcjonować do końca 2008 r. Władze regionu Kastylia i Leon przyjęły plany 
dotyczące utworzenia oczyszczalni ścieków dopiero w lutym 2010 r. Składający petycję 
uważa, że przypuszczenie, iż miasto Zamora narusza przepisy dyrektywy 91/271/EWG, jest 
wysoce prawdopodobne i zwraca się do władz europejskich o przeprowadzenie dochodzenia 
w tej sprawie przy udziale rządu hiszpańskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

W petycji poruszono problem nieoczyszczania ścieków komunalnych z aglomeracji Zamora 
(Hiszpania). Według składającego petycję ścieki wpływają bezpośrednio do rzeki Duero i nie 
oczyszcza się ich ani nie poddaje monitoringowi czy kontroli. Taka sytuacja może stanowić 
naruszenie przepisów dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych
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Uwagi Komisji

Jak wynika z informacji przedstawionych przez władze hiszpańskie w ostatnim dostępnym 
sprawozdaniu, aglomeracja Zamora, której równoważna liczba mieszkańców wynosi 96 400, 
spełnia wymogi dotyczące zbierania i oczyszczania ścieków, ustanowione w dyrektywie 
91/271/EWG. Ponadto w świetle informacji opublikowanych przez gminę Zamora1 obecnie do 
oczyszczalni ścieków trafiają wszystkie ścieki z obszaru aglomeracji.

Podsumowanie

Komisja jest zdania, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że przepisy dyrektywy 
91/271/EWG nie są stosowane prawidłowo.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 24 października 2012 r.

Komisja rozpatrzyła nowe dokumenty przesłane przez składającego petycję.

Właściwe organy hiszpańskie (urząd ds. dorzecza rzeki Duero) są świadome, że do rzeki 
Duero odprowadzane są ścieki, które nie są poddawane żadnemu oczyszczaniu, pochodzące z 
obszaru zamieszkałego (Carrascal) o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), która wynosi 
200. Organy te uważają, że jakość wód, do których odprowadzane są ścieki, należy utrzymać 
na poziomie, który umożliwi pobieranie wody pitnej i życie ryb słodkowodnych. Właściwe 
organy zezwoliły na odprowadzanie ścieków pod pewnymi warunkami.

Te same organy wszczęły procedurę administracyjną wobec władz miasta Zamora, ponieważ 
uważają one, że niektóre z postawionych warunków nie zostały spełnione. Ze względu na 
niewielką objętość ścieków odprowadzanych do rzeki, ich cechy charakterystyczne oraz 
niewielki wpływ, jaki wywierają na wody, do których są odprowadzane, postanowiono nie 
stosować żadnych sankcji, pomimo że takie odprowadzanie ścieków do rzeki nie jest zgodne 
z ustawodawstwem hiszpańskim. 

Przewidziano, że w 2015 r. zostanie zbudowany system umożliwiający właściwe 
oczyszczanie ścieków.

Zgodnie z art. 7 dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych2, ścieki zbierane 
w aglomeracjach, których RLM wynosi mniej niż 2 000, i odprowadzane do wód słodkich 
powinny być do końca 2005 poddawane odpowiedniemu oczyszczaniu (tzn. takiemu, które 
pozwoli osiągnąć cele w zakresie jakości wód, do których odprowadzane są ścieki, oraz 
będzie zgodne z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego).

Wprawdzie organy hiszpańskie przyznają, że brak zgodności z odpowiednim 

                                               
1 http://www.ayto-
zamora.org/Zamora/Servicios%20Municipales/Medio%20Ambiente/Informaci%F3n%20del%20Servicio/Ciclo
%20del%20Agua/Estaci%F3n%20Depuradora.
2 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, Dz.U. L 
135 z 30.5.1991.
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ustawodawstwem, lecz uważają, że nie ma potrzeby podejmowania działań w celu 
egzekwowania przestrzegania przepisów, w szczególności ze względu na niewielki wpływ, 
jaki wywierają odprowadzane ścieki na środowisko. 

Działania Komisji mające na celu stosowanie przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych skupiają się obecnie na większych aglomeracjach, gdzie ścieki nie są 
ani zbierane, ani odpowiednio oczyszczane. Aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby, 
Komisja w jednej horyzontalnej procedurze stara się zająć się możliwie największą liczbą 
aglomeracji, które rzekomo naruszają te przepisy.

Komisja pragnie podkreślić, że zajmowanie się takimi sprawa wymaga głębokiej wiedzy o 
aspektach związanych z ochroną środowiska w danych aglomeracjach, w tym również o 
skutkach, jakie może wywrzeć ewentualny brak zgodności z przepisami. Komisja przyznaje, 
że lokalne i regionalne władze odgrywają ważną rolę w dbaniu o przestrzeganie przepisów 
art. 7 dyrektywy, a także w podejmowaniu i realizacji skutecznych działań zmierzających na 
celu egzekwowanie przestrzegania przepisów. 


