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spaniolă, privind poluarea râului Júcar

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva lipsei de măsuri pentru prevenirea poluării suplimentare a 
râului Jucar. Potrivit acestuia, râul este foarte poluat, ceea ce conduce la moartea populației 
piscicole. Petiționarul cere Parlamentului European să intervină pentru ca autoritățile locale 
să-i sancționeze pe cei răspunzători și să ia toate măsurile necesare pentru redresarea calității 
apei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 aprilie 2008.

1. Context

Dl. Pedro Domínguez Gento a transmis Parlamentului European o petiție prin care reclamă 
moartea repetată a populației piscicole din Râul Júcar, Spania. Acesta susține că au existat trei 
asemenea incidente în rândul populației piscicole în mai puțin de două luni în apropierea 
orașelor Alzira și Sueca și că, atunci când acest lucru s-a întâmplat cu alte ocazii în anii 
precedenți, autoritățile au rămas pasive. Petiționarul atribuie aceste evenimente fluxului 
scăzut al râului și prezenței probabile a deșeurilor toxice și cere instituțiilor UE să solicite 
informații din partea autorităților spaniole referitor la: măsurile care se întreprind în prezent în 
scopul evitării incidentelor de acest fel; identificarea celor responsabili și existența unei 
sancțiuni în acest sens.



PE405.796v01-00 2/2 CM\720409RO.doc
Traducere externă

RO

2. Comentariile Comisiei

Moartea populației piscicole se poate datora unor motive diverse. În numeroase cazuri, 
aceasta are legătură cu deversările de apă reziduală tratată în mod inadecvat. Directiva Cadru 
privind Apa (DCA), 2000/60/CE1, publicată în decembrie 2000, stabilește necesitatea unei 
planificări detaliate în privința utilizării resurselor de apă în scopul evitării soluțiilor 
nedurabile și a pagubelor ireversibile aduse mediului, prin dezvoltarea planurilor de gestiune a 
bazinului hidrografic (PGBH). În conformitate cu DCA, primul PGBH va fi publicat până în 
decembrie 2009. Obiectivul general al DCA, astfel cum apare stipulat la articolul 4, este 
obținerea unei stări bune a tuturor apelor până în 2015. Ca prim pas către PGBH, articolul 5 
din DCA a solicitat statelor membre efectuarea până în decembrie 2004 a unei analize a 
impactului activității umane asupra situației apelor de suprafață și de adâncime. Obiectivul 
analizei l-a constituit identificarea mediilor acvatice care riscă să nu îndeplinească obiectivele 
directivei. Nu în cele din urmă, mediile acvatice cu risc vor fi supuse programului de măsuri 
ale directivei în vederea obținerii unei stări bune până în 2015. Autoritățile spaniole au 
transmis Comisiei un rezumat al raportului privind articolul 5. Raportul privind bazinul Júcar 
identifică Râul Júcar ca fiind „cu risc”, în sensul că măsurile în vederea obținerii unei condiții 
favorabile ar trebui incluse în PGBH în 2009. Conform informațiilor din raportul asupra 
articolului 5, în această întindere a Râului Júcar există deversări semnificative de ape urbane 
reziduale insuficient tratate. Nivelul de presiune datorat deversărilor este, prin urmare, 
calificat drept „foarte ridicat”. În acest sens, împotriva Spaniei sunt în derulare două proceduri 
orizontale privind neîndeplinirea obligațiilor referitoare la lipsa unei puneri în aplicare
adecvate a Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale2. Acestea se referă 
la lipsa de punere în conformitate cu cerințele privind colectarea și tratarea apelor urbane 
reziduale din numeroase aglomerări spaniole. Deversările din Alzira și Sueca, printre altele, în 
bazinul Júcar, sunt incluse în procedura privind neîndeplinirea obligațiilor în legătură cu
deversările mai mari decât 10 000 persoane echivalente din zonele sensibile.

3. Concluzii

Una dintre cauzele cele mai posibile ale morții populației piscicole descrise în petiție este 
lipsa tratamentului corespunzător al apelor urbane reziduale din aglomerările de-a lungul 
râului Júcar. De această problemă se ocupă în prezent Comisia în cadrul unei proceduri 
privind neîndeplinirea obligațiilor (încălcarea Directivei 91/271/CEE). În ceea ce privește 
planurile de gestiune a bazinului hidrografic din cadrul Directivei Cadru privind Apa
2000/60/CE, Comisia le va urmări cu atenție în vederea garantării măsurilor adecvate în 
scopul obținerii unei stări bune a apei.

                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73
2 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52
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