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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1076/2012 af Norbert Grass, tysk statsborger, og to 
medunderskrivere om forureningen af floden Girona i Els Poblets (Valencia) 
på grund af ubehandlet kloakvand

1. Sammendrag

Andrageren beskriver, hvordan spildevand fra et rensningsanlæg udledes i ubehandlet form i 
floden Girona. Indbyggere, der bor i nærheden, har i mange år klaget over lugten. Klager til 
miljøpolitiet er forsvundet i bundløse skuffer. En betjent indrømmede, at han fik instrukser 
om at behandle sager på denne måde, og han forlod til sidst sit arbejde.

Der var blevet skabt en naturlig dæmning, som forhindrede kloakvandet i at flyde ned ad 
floden og ud i havet. For nylig blev dæmningen imidlertid ødelagt af bulldozere, der åbnede 
dæmningen og gjorde det muligt for det ubehandlede kloakvand at flyde direkte ud i havet, 
hvor lokale og turister svømmer. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge 
sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

"Kommissionen er ikke bekendt med situationer, der ligner den, som angives i andragendet.

Ifølge de oplysninger, Spanien har indgivet i forbindelse med den seneste rapportering om 
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gennemførelsen af EU-direktivet om rensning af byspildevand1, foretages der primær og 
sekundær rensning af den forurening, der stammer fra byområdet "El Verger – Els Poblet" 
(som har en forureningsbelastning svarende til 3 379 indbyggere). Desuden angives det i de 
oplysninger, som de regionale myndigheder har offentliggjort, at den 
spildevandsrensningsproces, som udføres på rensningsanlægget "Els Poblet – El Verger", 
opfylder kriterierne i ovennævnte direktiv2.

Derudover viser de oplysninger om badevandskvaliteten på strande i nærheden af floden 
Gironas udmunding, der er indsamlet og vurderet som angivet i badevandsdirektivet3, ikke 
nogen forværring af badevandskvaliteten4.

Det er dog muligt, at enkeltstående hændelser kan indtræffe og forurene floden eller 
strandene, uden at de anfægter opfyldelsen af de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen.

Konklusion
Selv under hensyntagen til de oplysninger, som andrageren har fremsendt, er der ingen grund 
til at konkludere, at de relevante EU-bestemmelser om spildevand eller badevand ikke 
overholdes. Kommissionen vil imidlertid gerne understrege, at der for at kunne tage fat på 
denne slags situationer er behov for et indgående kendskab til de pågældende forhold, og at de 
lokale og regionale myndigheder spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre, at 
EU-lovgivningen overholdes.

Ud fra de fremsendte oplysninger kan Kommissionen ikke foretage yderligere undersøgelser 
af dette spørgsmål."

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
2 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
3 EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37.
4 Oplysninger forefindes på: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-
water/bathing-water-data-viewer.


