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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0808/2006 af Pedro Domínguez Gento, spansk statsborger, om 
forureningen af Júcar-floden

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod de manglende foranstaltninger til forebyggelse af yderligere 
forurening af Júcar-floden. Ifølge andrageren er floden stærkt forurenet, hvilket medfører, at 
fiskebestanden dør. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og få de lokale 
myndigheder til at straffe de ansvarlige og træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
genoprette vandkvaliteten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. april 2008.

"1. Baggrund

Pedro Domínguez Gento fremsendte et andragende til Europa-Parlamentet for at klage over 
gentagne tilfælde af fiskedød i Júcar-floden i Spanien. Han hævder, at der har været tre 
tilfælde af fiskedød på mindre end to måneder i nærheden af byerne Alzira og Sueca, og at 
myndighederne i sådanne andre tilfælde i foregående år er forblevet passive. Andrageren 
tilskriver disse hændelser til den svage strøm i floden og til den sandsynlige tilstedeværelse af 
giftige udledninger og anmoder EU-institutionerne om at anmode om oplysninger fra de
spanske myndigheder vedrørende: hvilke foranstaltninger der iværksættes med henblik på at 
undgå disse hændelser, om de ansvarlige er blevet udpeget, og om en bøde forventes.
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2. Kommissionens bemærkninger

Fiskedød kan skyldes forskellige årsager. I mange tilfælde skyldes det udledning af 
utilstrækkeligt behandlet spildevand. Ifølge vandrammedirektivet (VRD) 2000/60/EF1 fra 
december 2000 er der behov for en detaljeret planlægning af forbruget af vandressourcerne 
for gennem udarbejdelse af vandområdeplaner at undgå ikke-bæredygtige løsninger og 
ubodelig skade på miljøet. I henhold til vandrammedirektivet skal den første vandområdeplan 
offentliggøres inden december 2009. Det overordnede mål for vandrammedirektivet er, jf. 
artikel 4, at opnå god tilstand for alle vandressourcer inden 2015. Som det første skridt mod 
vandområdeplaner kræves det i artikel 5 i vandrammedirektivet, at medlemsstaterne inden 
december 2004 foretager en vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på 
overfladevandets og grundvandets tilstand. Målet med denne vurdering var at identificere de 
vandressourcer, der eventuelt ikke kunne opfylde direktivets målsætninger. Truede 
vandressourcer underkastes det program af foranstaltninger, der er fastlagt i direktivet, med 
henblik på at opnå god tilstand inden 2015. De spanske myndigheder har indgivet et resumé 
af rapporten, jf. artikel 5, til Kommissionen. I rapporten om Júcar-afvandingsområdet udpeges 
River-floden som "truet", hvilket betyder, at relevante foranstaltninger med henblik på at opnå 
god tilstand skal medtages i vandområdeplanen i 2009. I henhold til oplysningerne i 
rapporten, jf. artikel 5, forekommer der væsentlige udledninger af utilstrækkeligt behandlet 
byspildevand i denne strækning af Júcar-floden. Det pres, som udledningerne medfører, 
betegnes derfor som "meget højt". I denne forbindelse gennemføres der i øjeblikket to 
horisontale overtrædelsesprocedurer mod Spanien på grund af manglen på tilstrækkelig 
gennemførelse af direktivet om rensning af byspildevand 91/271/EØF2. De vedrører den 
manglende opfyldelse af kravene til opsamling og behandling af byspildevand i mange 
spanske byområder. Udledningerne fra Alzira og Sueca til Júcar-afvandingsområdet er 
omfattet af overtrædelsesproceduren for udledninger, der overstiger 10.000 
personækvivalenter i følsomme områder.

3. Konklusioner

En af de mest sandsynlige årsager til tilfældene af fiskedød, som er beskrevet i andragendet, 
er manglen på tilstrækkelig behandling af byspildevand fra byområderne langs Júcar-floden.
Dette problem behandles allerede i Kommissionen inden for rammerne af en 
overtrædelsesprocedure (overtrædelse af direktiv 91/271/EØF). Med hensyn til 
vandområdeplaner i henhold til vandrammedirektivet 2000/60/EF vil Kommissionen 
omhyggeligt undersøge disse med henblik på at sikre, at der iværksattes de nødvendige 
foranstaltninger for at opnå god tilstand."

                                               
1 EFT L 327, 22.12.2000, s. 1-73.
2 EFT L 135, 30.5.1991, s. 40-52.
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