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Tema: Peticija Nr. 1076/2012 dėl Cheronos upės Els Poblets savivaldybėje 
(Valensija) taršos nevalytomis nuotekomis, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Norbert Grass su dviem parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo, kaip iš nuotekų valymo stoties nevalytos nuotekos išleidžiamos į 
Cheronos upę. Aplinkinių vietovių gyventojai daugybę metų skundžiasi dėl nemalonaus 
kvapo. Skundai aplinkos apsaugos tarnybai pradingo bedugniuose stalčiuose, o vienas 
tarnybos atstovas pripažino, kad jam buvo nurodyta taip elgtis, tad galiausiai jis išėjo iš darbo.

Dėl susidariusios natūralios užtvankos nuotekos negalėjo tekėti upe pasroviui ir patekti į jūrą.
Tačiau neseniai užtvanka buvo sugriauta buldozeriais ir todėl dabar šios nevalytos nuotekos 
gali patekti tiesiai į jūrą, kurioje mėgsta plaukioti vietos gyventojai ir turistai. Peticijos 
pateikėjas prašo Parlamento išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Komisijai nežinoma peticijos pateikėjo minima padėtis.

Remiantis per paskutinį atsiskaitymą dėl ES direktyvos dėl nuotekų valymo1 įgyvendinimo 
Ispanijos pateikta informacija, aglomeracijos „El Verger- Els Poblet“ nuotekoms (taršos 

                                               
1 OL L 135, 1991 5 30, p. 40.



PE513.212v01-00 2/2 CM\939037LT.doc

LT

apkrovos ekvivalentas lygus 3379 gyventojams) taikomas pirminis ir antrinis valymas. Be to, 
regioninės valdžios institucijų paskelbtoje informacijoje nurodyta, kad valymo įmonės „Els 
Poblet – El Verger“ atliekamas valymo procesas atitinka kriterijus, nurodytus pirmiau 
minėtoje direktyvoje1.

Be to, informacijoje apie paplūdimių, esančių prie Cheronos upės žiočių, maudyklų vandens 
kokybę, surinktoje ir įvertintoje pagal Maudyklų vandens kokybės direktyvą2, nenurodytas 
joks kokybės prastėjimas3.

Vis dėlto įmanoma, kad tokie įvykiai vyksta ir skatina upės ar paplūdimių taršą, tačiau nekyla 
klausimų dėl jų atitikties atitinkamoms ES teisės aktų nuostatoms.

Išvada
Netgi atsižvelgiant į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, nėra pagrindo daryti išvadą, kad 
nesilaikoma atitinkamų ES nuostatų dėl atliekų ar maudyklų vandens. Vis dėlto Komisija 
norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, siekiant išspręsti tokią padėtį, reikia turėti tikslių žinių apie 
atitinkamas ypatybes, ir vietos bei regioninės valdžios institucijos turi imtis svarbių veiksmų, 
kad būtų užtikrinta atitiktis ES teisės nuostatoms.

Remdamasi pateikta informacija Komisija negali toliau nagrinėti šio klausimo.“

                                               
1 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
2 OL L 64, 2006 3 4, p. 37.
3 Duomenys pateikiami adresu: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-
water/bathing-water-data-viewer.


