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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1076/2012, внесена от Норберт Грас, с германско гражданство, 
подкрепена от 2 подписа, относно замърсяването на река Хирона в Елс 
Поблетс (Валенсия) чрез непречистени отпадъчни води

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва как отпадъчни води от пречиствателна станция за 
отпадъчни води са изхвърляни непречистени в река Хирона. В продължение на много 
години живеещите в близост са се оплаквали от неприятни миризми. Жалбите до 
полицията по околна среда са изчезвали в бездънни чекмеджета, а един служител е 
признал, че това му е било наредено, и накрая напуснал работата си.

Образувал се е естествен бент, предотвратяващ изтичането на отпадъчните води надолу 
по течението към морето. Въпреки това наскоро целостта на бента е била нарушена от 
булдозери, което го е отворило и е позволило изтичането на непречистените отпадъчни 
води директно към морето, където плуват местни хора и туристи. Вносителят на 
петицията призовава Парламента да проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Комисията не информирана за ситуация, подобна на описаната в петицията.

Според информацията, предоставена от Испания в рамките на последния доклад 
относно прилагането на Директивата на ЕС за пречистването на градските отпадъчни 
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води1, количеството, генерирано от агломерация Ел Верхер–Елс Поблетс (със 
замърсяване, съответстващо на 3379 жители), се подлага на първично и вторично 
пречистване.  Освен това информацията, публикувана от регионалните органи, показва, 
че пречиствателният процес, осъществяван от пречиствателна станция „Елс Поблетс–
Ел Верхер“, отговаря на критериите, определени в горепосочената директива2.

В допълнение информацията за качеството на водите за къпане по плажове в близост до 
устието на река Хирона, събрана и подложена на оценка в съответствие с Директивата 
за управление качеството на водите за къпане3, не разкрива никакво влошаване на 
качеството4.

Възможно е обаче да се случват конкретни събития, които да водят до замърсяване в 
реката или по плажовете, макар и без това да поставя под въпрос спазването на 
съответните разпоредби на правото на ЕС.

Заключение
Дори и като се вземе предвид информацията, предоставена от вносителя на петицията, 
няма основания да се заключи, че не са спазени съответните разпоредби на ЕС за 
отпадъчните води или за водите за къпане.  При все това Комисията желае да 
подчертае, че за да се предприемат действия във връзка с подобни ситуации, са 
необходими задълбочени познания за съответните характеристики и че местните и 
регионалните органи имат ключова роля за осигуряване на спазването на правото на 
ЕС.

Въз основа на предоставената информация Комисията не може да провежда 
допълнителни разследвания по този въпрос.

                                               
1 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.
2 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
3 OВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37.
4 Данните са налични на следния адрес: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-
of-bathing-water/bathing-water-data-viewer.


