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CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Petiční výbor

30. 4. 2013

SDĚLENÍ ČLENŮM

Věc: Petice 1076/2012, kterou předložil Norbert Grass (z Německa) s 2 podpisy, 
týkající se znečišťování řeky Girony nečištěnou odpadní vodou ve městě Els 
Poblets (Valencia)

1. Shrnutí obsahu petice

Předkladatel popisuje, jak jsou do řeky Girony vypouštěny odpady z čistírny odpadních vod, 
aniž by byly předtím upraveny. Obyvatelstvo z okolí si již řadu let stěžuje na nepříjemný 
zápach. Nicméně stížnosti ohledně politiky životního prostředí zmizely v bezedných 
archivech a nejmenovaný úředník připustil, že takové chování mu bylo nařízeno a že nakonec 
z tohoto pracovního místa odešel.

V minulosti zabraňovala odtoku odpadu řekou do moře přírodní přehrada. Před nedávnem 
byla ovšem buldozery stržena, následkem čehož se nečištěné odpadní vody dostávají přímo do 
moře, které místní obyvatelé i turisté využívají ke koupání. Předkladatel žádá Parlament, aby 
předložený problém prozkoumal.

2. Přípustnost

Prohlášena za přípustnou dne 18. prosince 2012. Komise byla podle čl. 202 odst. 6 jednacího 
řádu požádána o poskytnutí informací.

3. Odpověď Komise obdržená dne 30. dubna 2013.

Komisi není známa žádná skutečnost popsaná v petici. Dle informací poskytnutých 
Španělskem v poslední zprávě o provádění směrnice EU o čištění odpadních vod1 prochází 
                                               
1 Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40.
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odpadní voda produkovaná aglomerací „El Verger- Els Poblet“ (se zátěží znečištěním 
odpovídající počtu 3 379 obyvatel) primárním i sekundárním čištěním. Dále také informace 
publikované místními úřady uvádějí, že čistící proces zajištěný čistírnou odpadních vod „Els 
Poblet – El Verger“ splňuje kritéria stanovená výše uvedenou směrnicí1.

Ani informace ohledně kvality vody ke koupání u pláží blízko ústí řeky Girony, které byly 
shromážděny a zhodnoceny dle směrnice o vodách ke koupání2, neuvádí,že by docházelo ke 
zhoršování kvality vody3.

Nicméně je možné, že jednorázově může docházet k událostem, které způsobují znečištění 
řeky nebo pláží, aniž by vyvolávaly pochybnosti ohledně jejich souladu s příslušnými 
právními předpisy EU.

Závěr
Ani po zvážení informací poskytnutých předkladatelem není důvodné se domnívat, že jsou 
porušovány příslušné právní předpisy EU o odpadních vodách a vodách ke koupání. Komise 
by nicméně ráda zdůraznila, že pro řešení podobného typu situací je nutná zevrubná znalost 
dané problematiky a že místní a regionální úřady mají zásadní úlohu při zajišťování souladu 
s právní předpisy EU.

Na základě poskytnutých informací se Komise nemůže daným problémem dále zabývat.

                                                                                                                                                  

1 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170
2 Úř. věst. L 64, 04.03.06, s. 37.
3 Údaje jsou dostupné na: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-
water/bathing-water-data-viewer.


