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Tárgy: Norbert Grass német állampolgár által benyújtott 1076/2012. számú, 2 aláírást 
tartalmazó petíció a Gerona folyó kezeletlen szennyvíz révén  történő 
szennyezéséről Els Poblets településnél (Valencia)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogyan engedik ki egy szennyvíztisztító telep kezeletlen 
szennyvizét a Gerona folyóba. A környéken lakó emberek évek óta panaszkodnak a 
kellemetlen szagok miatt. A környezetvédelmi rendőrséghez benyújtott panaszokkal nem 
foglalkozik senki, az egyik alkalmazott bevallotta, hogy őt is erre utasították, és ezek után 
otthagyta az állását.

A folyón egy természetes gát alakult, amely megakadályozza, hogy a szennyvíz a folyón 
keresztül a tengerbe jusson. Buldózerrel végzett munkálatok során viszont a gát nemrégiben 
összeomlott, amelynek következtében a kezeletlen szennyvíz egyenesen a tengerbe áramlik, 
amelyben a helyi lakosok és a turisták fürödnek. A petíció benyújtója az ügy kivizsgálására 
kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A Bizottságnak nincsen tudomása a petícióban említett helyzetről.
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A települési szennyvíz kezeléséről szóló uniós irányelv1 végrehajtására vonatkozó legutóbbi 
jelentéstétel során Spanyolország által benyújtott tájékoztatás szerint az „El Verger–Els 
Poblet” agglomeráció által termelt (3379 lakosnak megfelelő szennyezőanyag-terhelésű) 
szennyvíz elsődleges és másodlagos kezelésen is keresztülmegy. A regionális hatóságok által 
közzétett információkból ezenkívül kiderül, hogy az „Els Poblet–El Verger” szennyvíztisztító 
által végzett tisztítási folyamat megfelel a fent említett irányelv előírásainak2.

A Geron folyó torkolata melletti tengerpart fürdővizének minőségéről a fürdővizekről szóló 
irányelv3 által előírtak szerint összegyűjtött és értékelt információk továbbá nem jelzik a 
vízminőség bárminemű romlását4.

Ugyanakkor elképzelhető, hogy előfordulnak olyan egyszeri események, amelyek a folyó 
vagy a tengerpartok szennyezését okozhatják, ezek azonban nem kérdőjelezik meg a 
vonatkozó uniós jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést.

Következtetés
A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk figyelembevételével sincs 
okunk feltételezni a szennyvizekről vagy a fürdővizekről szóló valamely uniós rendelkezés 
megsértését. A Bizottság ugyanakkor hangsúlyozni kívánja, hogy az ilyen helyzetek 
kezeléséhez az idevágó sajátosságok alapos ismeretére van szükség, és hogy a helyi és 
regionális hatóságok kulcsfontosságú szerepet játszanak az uniós jognak való megfelelés 
biztosításában.

A benyújtott információk alapján a Bizottság nem kíván az ügyben további vizsgálatokat 
folytatni.

                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.
2 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
3 HL L 64., 2006.3.4., 37. o.
4 Az adatok a következő linken érhetők el: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-
of-bathing-water/bathing-water-data-viewer.


