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Angående: Framställning 0808/2006, ingiven av Pedro Domínguez Gento (spansk 
medborgare), om förorening av floden Júcar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot bristen på åtgärder för att förhindra ytterligare förorening av 
floden Júcar. Enligt honom är floden mycket förorenad, vilket gör att fiskbeståndet dör ut. 
Framställaren ber Europaparlamentet att ingripa och få de lokala myndigheterna att bestraffa 
de ansvariga och vidta alla åtgärder som krävs för att återställa vattenkvaliteten.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 22 februari 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 april 2008

1. Bakgrund

Pedro Domínguez Gento skickade en framställning till Europaparlamentet i vilken han klagar 
över upprepade fall av fiskdöd i floden Júcar, Spanien. Han hävdar att tre fall av fiskdöd har 
förekommit på mindre än två månader i närheten av städerna Alzira och Sueca, och att 
myndigheterna inte har agerat när detta hänt vid andra tillfällen tidigare år. Framställaren 
menar att dessa händelser beror på det låga tillflödet i floden och på förmodade giftiga 
utsläpp, och ber EU:s institutioner att begära information från de spanska myndigheterna om 
vilka åtgärder som vidtas för att undvika sådana här händelser, huruvida man har fastställt 
vilka som bär ansvaret och om man har planerat några påföljder.
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2. Kommissionens svar

Fiskdöd kan bero på olika saker. I många fall beror det på utsläpp av otillräckligt renat 
avloppsvatten. I ramdirektivet om vatten (RDV), 2000/69/EG1, som offentliggjordes i 
december 2000, fastställs behovet av en detaljerad planering av användningen av 
vattenresurser för att undvika ohållbara lösningar och oåterkallelig skada på miljön, med hjälp 
av utarbetande av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. Enligt RDV ska den första 
förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt offentliggöras senast i december 2009. Det 
övergripande målet med RDV, som anges i artikel 4, är att uppnå en god vattenstatus i alla 
vatten till 2015. Som ett första steg mot förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt uppmanas 
medlemsstaterna i artikel 5 i RDV att senast i december 2004 utföra en översyn av 
konsekvenserna av mänsklig verksamhet för ytvattnets och grundvattnets status. Syftet med 
översynen är att identifiera de vattenförekomster som riskerar att inte uppfylla målen i 
direktivet. I slutändan ska vattenområden som befinner sig i riskzonen bli föremål för 
direktivets åtgärdsprogram för att uppnå en god vattenstatus senast 2015. De spanska
myndigheterna har lämnat in en sammanfattning till kommissionen av den rapport som avses i 
artikel 5. I rapporten om Júcarområdet anges att floden Júcar befinner sig ”i riskzonen”, vilket 
innebär att lämpliga åtgärder för att uppnå en god vattenstatus bör införlivas i 
förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt 2009. Enligt informationen i den rapport som avses i 
artikel 5 sker betydande utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten från tätbebyggelse i denna 
del av floden Júcar. Belastningen till följd av utsläpp betecknas därför som ”mycket hög”. I 
detta avseende pågår två horisontella överträdelseförfaranden mot Spanien till följd av 
bristfälligt genomförande av direktiv 91/271/EEG2 om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse. De rör bristen på efterlevande av kraven på insamling och rening av 
avloppsvatten från hushållen i många spanska tätorter. Utsläppen från Alzira och Sueca ingår, 
bland andra i Júcarområdet, i överträdelseförfarandet för utsläpp med mer än 
10 000 personekvivalenter i känsliga områden.

3. Slutsatser

En av de mest sannolika orsakerna till de fall av fiskdöd som beskrivs i framställningen är 
bristen på korrekt behandling av avloppsvatten från hushållen i tätorterna längs floden Júcar. 
Kommissionen har redan tagit itu med detta problem inom ramen för ett 
överträdelseförfarande (överträdelse av direktiv 91/271/EEG). Vad gäller 
förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt inom ramen för ramdirektivet för vatten, 
2000/60/EG, kommer kommissionen att noggrant granska dessa för att se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att en god vattenstatus ska uppnås.

                                               
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73.
2 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40–52.
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