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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1076/2012, του Norbert Grass, γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα 
άλλες 2 υπογραφές, σχετικά με τη μόλυνση του ποταμού Gerona στην 
περιοχή Els Poblets της Βαλένθια από μη επεξεργασμένα λύματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει πώς ορισμένα λύματα από μονάδα επεξεργασίας λυμάτων 
καταλήγουν χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία στον ποταμό Gerona. Οι κάτοικοι της 
περιοχής διαμαρτύρονται επί σειρά ετών για τις οσμές που αναδύονται. Οι καταγγελίες που 
κατατέθηκαν στην περιβαλλοντική αστυνομία έχουν καταχωνιαστεί σε απύθμενα συρτάρια, 
ενώ ένας υπάλληλος της εν λόγω αρχής ομολόγησε ότι έλαβε εντολή να πράξει 
τοιουτοτρόπως και τελικά παραιτήθηκε.

Ένα φυσικό φράγμα είχε δημιουργηθεί το οποίο εμπόδιζε τα λύματα από το να καταλήγουν 
μέσω του ποταμού στη θάλασσα. Ωστόσο, πρόσφατα το φράγμα κατεδαφίστηκε από 
προωθητές γαιών με αποτέλεσμα τα μη επεξεργασμένα λύματα να καταλήγουν απευθείας στη 
θάλασσα όπου κολυμπούν κάτοικοι της περιοχής και τουρίστες. Ο αναφέρων ζητεί από το 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες  βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για την κατάσταση που καταγγέλλει ο αναφέρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Ισπανία κατά την τελευταία 
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διαδικασία υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για την 
επεξεργασία των λυμάτων 1, οι ποσότητες των λυμάτων που παράγονται από την οικιστική 
περιοχή «El Verger- Els Poblet» (ποσότητες λυμάτων που αντιστοιχούν σε 3.379 κατοίκους) 
υποβάλλονται σε πρωτογενή και δευτερογενή επεξεργασία. Επιπλέον, οι πληροφορίες που 
έχουν δημοσιευτεί από τις τοπικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία καθαρισμού που 
υφίστανται τα λύματα στη μονάδα επεξεργασίας «El Verger- Els Poblet» πληροί τις 
προδιαγραφές που τίθενται στην προαναφερθείσα οδηγία.

Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις 
παραλίες που βρίσκονται κοντά στην εκβολή του ποταμού Gerona, οι οποίες συλλέγονται και 
αξιολογούνται σύμφωνα με την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης 2, δεν συνηγορούν υπέρ της 
υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων 3.

Είναι ωστόσο δυνατή η περιστασιακή μόλυνση των υδάτων του ποταμού ή των παραλίων, 
χωρίς όμως να τίθεται υπό αμφισβήτηση η συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές 
διατάξεις της ΕΕ.

Συμπεράσματα
Ακόμη και εάν ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, δεν 
συντρέχουν λόγοι εξαγωγής του συμπεράσματος ότι παραβιάζεται κάποια σχετική διάταξη 
της ΕΕ αναφορικά με τα λύματα ή τα ύδατα κολύμβησης. Η Επιτροπή υπογραμμίζει, ωστόσο, 
ότι για τη διαχείριση τέτοιου είδους καταστάσεων απαιτείται εις βάθος γνώση των σχετικών 
παραμέτρων και ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, η Επιτροπή δεν δύναται να διερευνήσει την 
υπόθεση περαιτέρω.

                                               
1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40.
2 ΕΕ L 64 της 04.03.06, σ. 37.
3 Πληροφορίες διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-
monitoring/state-of-bathing-water/bathing-water-data-viewer .


