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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1076/2012, ingediend door Norbert Grass  (Duitse 
nationaliteit), gesteund door twee medeondertekenaars, over de vervuiling 
van de rivier de Girona in Els Poblets (Valencia) als gevolg van ongezuiverd 
rioolwater

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft hoe effluenten van een zuiveringsinstallatie ongezuiverd in de rivier de 
Girona worden geloosd.  Omwonenden klagen al jaren over stank. Bij de milieupolitie 
ingediende klachten zijn in bodemloze lades verdwenen. Een agent heeft toegegeven 
instructies in die zin te hebben ontvangen, maar heeft uiteindelijk zijn baan opgegeven.

Er was een natuurlijke dam ontstaan die voorkwam dat het rioolwater met de rivier mee de 
zee instroomde. Deze dam is onlangs echter met bulldozers opengebroken waardoor het 
ongezuiverde rioolwater rechtstreeks de zee instroomt waar plaatselijke bewoners en toeristen 
zwemmen. Indiener vraagt het Parlement om een onderzoek in te stellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

De Commissie is niet op de hoogte van dergelijke, in het verzoekschrift vermelde situatie.

Volgens informatie die door Spanje werd verstrekt tijdens de meest recente verslaglegging 
over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk 
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afvalwater1, krijgt de belasting van de agglomeratie "El Verger - Els Poblets" (met een 
vervuilingsbelasting die overeenstemt met 3 379 inwoners) primaire en secondaire 
behandeling. Bovendien blijkt uit de door de regionale autoriteiten gepubliceerde informatie2

dat het door de zuiveringsinstallatie "El Verger - Els Poblets" geleverde zuiveringsproces aan 
de in bovenvermelde richtlijn vastgestelde criteria voldoet.

Daarnaast blijkt uit de informatie over de zwemwaterkwaliteit van stranden bij de monding 
van de rivier de Girona, die wordt verzameld en beoordeeld zoals vastgelegd in de richtlijn 
betreffende de kwaliteit van het zwemwater3, geen verslechtering van de kwaliteit4.

Niettemin zijn eenmalige gebeurtenissen mogelijk waardoor vervuiling ontstaat in de rivier of 
op de stranden, zonder dat daardoor de naleving van de relevante EU-bepalingen in het 
gedrang komt.

Conclusie
Zelfs als wordt rekening gehouden met de door indiener verstrekte informatie is er geen reden 
om te concluderen dat relevante EU-bepalingen over afvalwater of zwemwater niet worden 
nageleefd. De Commissie wenst niettemin te benadrukken dat om dit soort situaties aan te 
pakken een diepgaande kennis van de relevante kenmerken noodzakelijk is en dat lokale en 
regionale autoriteiten een cruciale rol moeten spelen teneinde ervoor te zorgen dat EU-
wetgeving wordt nageleefd.

Op basis van de verstrekte informatie kan de Commissie deze zaak niet verder onderzoeken.

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
2 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
3 PB L 64 van 4.3.2006, blz. 37.
4 Gegevens zijn beschikbaar op: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-
water/bathing-water-data-viewer.


