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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1076/2012, którą złożył Norbert Grass (Niemcy) z 2 podpisami, w
sprawie zanieczyszczenia rzeki Girony w Els Poblets (Walencja) 
nieoczyszczonymi ściekami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że nieoczyszczone ścieki z oczyszczalni są wypuszczane do rzeki 
Girony. Okoliczni mieszkańcy od wielu lat narzekają na nieprzyjemne zapachy. Skargi 
skierowane do policji środowiskowej zniknęły w szufladach bez dna. Jeden z urzędników 
przyznał, że został odpowiednio pouczony i w końcu zrezygnował z pracy.

Wcześniej istniała naturalna tama, która zapobiegała spływaniu ścieków w dół rzeki do 
morza. Ostatnio jednak tama ta została zburzona przez buldożery, wskutek czego przepływ 
wody został otwarty i nieoczyszczone ścieki spływają prosto do morza, gdzie kąpią się lokalni 
mieszkańcy i turyści. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie 
sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Komisja nie ma informacji o okolicznościach podanych w petycji.

W świetle informacji udzielonych przez Hiszpanię w ostatnim sprawozdaniu ze stosowania 
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dyrektywy UE o oczyszczaniu ścieków1 zanieczyszczenia powodowane przez aglomerację 
“El Verger- Els Poblet” (stężenie zanieczyszczeń odpowiadające 3379 mieszkańcom) 
podlegają oczyszczaniu pierwotnemu i wtórnemu. Ponadto wedle informacji ogłoszonych 
przez władze regionalne proces oczyszczania w oczyszczalni “Els Poblet – El Verger” spełnia 
kryteria z ww. dyrektywy2.

Ponadto informacje o jakości wody kąpielowej na plażach w pobliżu ujścia rzeki Geron, które 
są zbierane i oceniane zgodnie ze wskazaniami dyrektywy o jakości wody w kąpieliskach3, 
nie wskazują na pogorszenie jakości4.

Niemniej jednak możliwe są odosobnione przypadki, które są u źródła zanieczyszczenia rzek 
lub plaż, które wszelako nie podważają zgodności z odpowiednimi przepisami prawa 
unijnego.

Podsumowanie
Nawet przy uwzględnieniu informacji przedstawionych przez składającego petycję nie ma 
powodu do stwierdzenia, że zaszła niezgodność z jakimś odpowiednim przepisem 
dotyczącym ścieków czy wody w kąpieliskach. Komisja chce jednak podkreślić, że dla 
rozpatrzenia sytuacji tego rodzaju potrzebna jest gruntowna wiedza na temat odnośnych 
danych oraz że władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu 
zgodności z prawem UE.

Na podstawie przedstawionych informacji Komisja nie może dalej badać przedmiotowej 
sprawy.

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.
2 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
3 Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 37.
4 Dane dostępne pod adresem: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-
water/bathing-water-data-viewer.


