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Temats: Lūgumraksts Nr. 1076/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Norbert 
Grass un kam pievienoti 2 paraksti, par Žironas upes piesārņojumu Els 
Poblets pašvaldībā (Valensija) ar neattīrītiem notekūdeņiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs raksta, ka neattīrītie notekūdeņi no attīrīšanas iekārtām tiek ielaisti 
Žironas upē. Apkārtējie iedzīvotāji jau daudzus gadus sūdzas par to radīto smaku. Vides 
policijai iesniegtās sūdzības pazudušas dziļajās atvilktnēs; viens no darbiniekiem atzina, ka 
viņam tika sniegtas attiecīgās norādes, un galu galā viņš aizgāja no darba.

Tika izveidots dabisks dambis, kas neļāva notekūdeņiem plūst lejā pa upi un jūrā. Tomēr 
nesen dambis tika nojaukts ar buldozeriem, ļaujot šiem neattīrītajiem notekūdeņiem plūst tieši 
jūrā, kur peldas vietējie iedzīvotāji un tūristi. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu izmeklēt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Komisija nav informēta par lūgumrakstā minēto situāciju.

Saskaņā ar informāciju, ko Spānija sniedza pēdējā paziņojumā par ES direktīvas par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu1 īstenošanu, El Verger — Els Poblets pašvaldībā 

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.



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

LV

(piesārņojuma daudzums atbilst 3379 iedzīvotājiem) — tiek veikta notekūdeņu pirmējā un 
otrējā attīrīšana. Turklāt informācijā, ko publicēja reģionālās pārvaldes iestādes, ir norādīts, ka 
attīrīšanas process attīrīšanas iekārtā Els Poblets-El Verger atbilst minētās direktīvas 
kritērijiem1.

Turklāt, ņemot vērā informāciju par peldūdens kvalitāti pludmalēs Žironas upes grīvas 
tuvumā, kas apkopota un pārbaudīta atbilstoši Peldūdeņu direktīvai2, nav konstatēta peldūdens 
kvalitātes pasliktināšanās3.

Tomēr, iespējams, pašlaik tiek veiktas darbības, kas rada piesārņojumu upē vai pludmalēs, bet 
kas nav pretrunā attiecīgo ES tiesību aktu noteikumiem.

Secinājums
Pat ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav pamata uzskatīt, ka netiek 
ievēroti attiecīgie ES tiesību akti notekūdeņu vai peldūdeņu jomā. Tomēr Komisija uzsver, ka, 
lai risinātu šādus jautājumus, ir nepieciešama pilnīga informācija par attiecīgo situāciju un ka 
vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu atbilstību ES 
tiesību aktiem.

Ņemot vērā sniegto informāciju, Komisija nevar turpināt šīs lietas izmeklēšanu.

                                               
1 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
2 OV L 64, 4.3.2006., 37. lpp.
3 Dati ir pieejami šajā tīmekļa vietnē: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-
bathing-water/bathing-water-data-viewer.


