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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent protest aan tegen het ontbreken van maatregelen om verdere vervuiling van de 
rivier de Júcar tegen te gaan. Volgens hem is de rivier ernstig vervuild en als gevolg hiervan 
sterft de vispopulatie uit. Indiener verzoekt het Europees Parlement om hiertegen op te treden 
en er voor te zorgen dat de plaatselijk autoriteiten de verantwoordelijken voor deze vervuiling 
straffen en verder alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de kwaliteit van het rivierwater 
weer op peil te brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008

1. Achtergrond
De heer Pedro Domínguez Gento heeft het Europees Parlement een verzoekschrift doen 
toekomen waarin hij zijn beklag doet over de frequente vissterfte in de rivier de Júcar in 
Spanje.  Hij voert aan dat in een tijdsbestek van minder dan twee maanden nabij de steden 
Alzira en Sueca driemaal sprake is geweest van vissterfte; in andere in eerdere jaren 
voorgekomen gevallen van vissterfte zijn door de autoriteiten geen stappen ondernomen. 
Volgens de indiener valt een en ander toe te schrijven aan de geringe stroming in de rivier en 
de mogelijke aanwezigheid van toxische stoffen;  hij verzoekt de EU-instellingen bij de 
Spaanse autoriteiten nadere inlichtingen in te winnen over de maatregelen die getroffen zijn
om een en ander tegen te gaan, of al dan niet is nagegaan wie hiervoor verantwoordelijk is en 
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of  sancties zijn getroffen. 

2. Commentaar van de Commissie

Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan vissterfte. In vele gevallen is
vissterfte het gevolg van lozingen van niet naar behoren behandeld afvalwater. In de in 
december 2000 gepubliceerde Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid1  wordt een gedetailleerde planning
voor het gebruik van watervoorraden voorzien om niet-duurzame oplossingen en 
onherstelbare schade aan het milieu aan de hand van stroomgebiedsbeheersplannen tegen te 
gaan. Krachtens de richtlijn voor het waterbeleid worden de eerste 
stroomgebiedsbeheersplannen uiterlijk in december 2009 gepubliceerd. Zoals uiteengezet in 
artikel 4 is de hoofddoelstelling van de waterbeleidrichtlijn om uiterlijk in 2015 een goede 
toestand in alle wateren te bereiken. Als een eerste stap in de richting van de 
stroomgebiedsbeheersplannen dienden de lidstaten ingevolge artikel 5 van de richtlijn  
uiterlijk in december 2004 de effecten van menselijke activiteiten op de toestand van het 
oppervlaktewater en het grondwater te analyseren. Deze beoordeling was bedoeld om na te 
gaan voor welke waterlichamen de doelstellingen van de richtlijn vermoedelijk niet zouden 
worden gehaald. Waterlichamen in de gevarenzone zullen uiteindelijk onder de in de richtlijn 
voorziene maatregelenprogramma's komen te vallen om uiterlijk in 2015 een goede 
watertoestand te bereiken. De Spaanse autoriteiten hebben een samenvatting van de in artikel
5 bedoelde toetsing bij de Commissie ingediend. In de rapportering over het stroomgebied 
van de Júcar wordt de rivier de Júcar aangewezen als een risicogebied, hetgeen betekent dat in 
2009 adequate maatregelen in het stroomgebiedsbeheersplan moeten worden opgenomen om 
tot een goede watertoestand te komen.  Volgens de uit hoofde van artikel 5 verstrekte 
informatie zijn grote hoeveelheden ontoereikend behandeld stedelijk afvalwater in dit deel 
van de rivier de Júcar geloosd. De druk als gevolg van lozingen van afvalwater wordt 
bijgevolg aangemerkt als "zeer hoog". Er lopen momenteel tegen Spanje twee horizontale 
inbreukprocedures ingevolge de inadequate tenuitvoerlegging van  Richtlijn 91/271/EEG 
inzake de behandeling van stedelijk afvalwater2.   Het gaat hierbij om de niet-naleving van de 
voorschriften inzake de opvang en behandeling van stedelijk afvalwater in diverse Spaanse 
agglomeraties. De lozingen van Alzira en Sueco in onder meer het stroomgebied van de Júcar 
vallen onder de inbreukprocedure voor lozingen van agglomeraties van meer dan 10.000 
inwonerequivalenten (i.e.) in kwetsbare gebieden.

3. Conclusies

De in het verzoekschrift ter sprake gebrachte vissterfte is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven 
aan een ontoereikende behandeling van stedelijk afvalwater van de agglomeraties langs de 
rivier de Júcar. De Commissie heeft dit probleem reeds aangekaart in het kader van de 
ingevolge de overtreding van Richtlijn 91/271/EEG ingeleide inbreukprocedure. De 
Commissie zal de stroomgebiedsbeheersplannen uit hoofde van Richtlijn 2000/60/EG inzake 
het waterbeleid  aan een grondig onderzoek onderwerpen ten einde ervoor te zorgen dat 
adequate maatregelen worden genomen om tot een goede watertoestand te komen.

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1 
2 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40
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