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Dotyczy: Petycji 0808/2006, którą złożył Pedro Domínguez Gento (Hiszpania), 
w sprawie zanieczyszczenia rzeki Júcar

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec braku środków zapobiegających dalszemu 
zanieczyszczaniu rzeki Júcar. Jego zdaniem rzeka jest bardzo zanieczyszczona, co powoduje 
wymieranie populacji ryb. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie interwencji, nakłonienie lokalnych władz do ukarania osób odpowiedzialnych oraz 
podjęcie wszelkich potrzebnych kroków w celu poprawy jakości wody.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

1. Kontekst

Pedro Domínguez Gento przesłał do Parlamentu Europejskiego petycję, w której informuje 
o powtarzających się przypadkach śnięcia ryb w rzece Júcar w Hiszpanii. Twierdzi on, że 
w ciągu niecałych dwóch miesięcy doszło do trzech przypadków śnięcia ryb w pobliżu miasta
Alzira i Sueca. Tam, gdzie do podobnych zdarzeń dochodziło w poprzednich latach, władze 
zachowywały się biernie. Składający petycję wiąże owe zdarzenia z niewielkim przepływem 
w rzece oraz prawdopodobną obecnością toksycznych ścieków. Zwraca się on do instytucji 
UE, by zażądały od władz hiszpańskich udzielenia informacji dotyczących środków podjętych 
w celu unikania takich incydentów oraz tego, czy ustalono winnych, a jeżeli tak, to czy 
przewidywana jest jakaś kara.
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2. Uwagi Komisji

Śnięcie ryb może być wywołane różnymi przyczynami. W wielu przypadkach wiąże się je 
z odprowadzaniem nieodpowiednio oczyszczonych ścieków. Ramowa dyrektywa wodna
(RDW) 2000/60/WE1, opublikowana w grudniu 2000 r., wprowadza konieczność 
szczegółowego planowania wykorzystania zasobów wodnych w oparciu o plany 
gospodarowania wodami w dorzeczu (PGWD), tak aby uniknąć nietrwałych rozwiązań 
i nieodwracalnych szkód w środowisku. Zgodnie z RDW, pierwsze PGWD zostaną 
opublikowane do grudnia 2009 r. Ogólnym celem RDW, jak zapisano to w art. 4, jest 
osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 r. Artykuł 5 RDW wymaga, by państwa 
członkowskie uczyniły pierwszy krok w kierunku opracowania PGWD i do grudnia 2004 r.
dokonały przeglądu wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych. Przegląd ten ma na celu wytypowanie zbiorników wodnych, w przypadku 
których istnieje ryzyko niezrealizowania celów rzeczonej dyrektywy. Akweny te będą objęte 
programem środków przewidzianych w dyrektywie, tak aby osiągnąć dobry stan do 2015 r. 
Władze hiszpańskie przedłożyły Komisji sprawozdanie dotyczące art. 5. Sprawozdanie 
w sprawie dorzecza Júcar określa rzekę Júcar jako „zagrożoną”, co oznacza, że do PGWD 
w 2009 r. należy włączyć środki ukierunkowane na osiągnięcie dobrego stanu wód. Zgodnie 
z informacjami zawartymi w sprawozdaniu dotyczącym art. 5 do rzeki Júcar odprowadza się 
znaczące ilości niewystarczająco oczyszczonych ścieków komunalnych. Dlatego poziom 
oddziaływania powstały na skutek odprowadzania sklasyfikowano jako „bardzo wysoki”. 
W tym kontekście toczą się dwa horyzontalne postępowania w sprawie naruszenia przeciw 
Hiszpanii w związku z brakiem odpowiedniego wdrożenia dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG2. Dotyczą one niezgodności z wymogami 
w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w wielu aglomeracjach 
hiszpańskich. Ścieki z miast Alzira i Sueca są odprowadzane między innymi w dorzeczu
Júcar, uwzględnionym w procedurze w sprawie naruszenia dotyczącej odprowadzania 
ścieków powyżej 10 000 RLM na obszarach wrażliwych.

3. Wnioski

Jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn śnięcia ryb opisanego w niniejszej petycji
jest brak odpowiedniego oczyszczania ścieków komunalnych w miastach położonych nad 
rzeką Júcar. Komisja zajmuje się już tym problemem w ramach procedury w sprawie 
naruszenia (naruszenie dyrektywy 91/271/EWG). Odnośnie do planów gospodarowania 
wodami w dorzeczu tworzonych w oparciu o ramową dyrektywę wodną 2000/60/WE, 
Komisja będzie je starannie analizować, tak aby zapewnić, że podejmuje się odpowiednie 
środki w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.

                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1-73.
2 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40-52.
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