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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr.1076/2012, adresată de Norbert Grass, de cetățenie germană, însoțită de 
2 semnături, privind poluarea râului Gerona din Els Poblets (Valencia) prin ape 
reziduale netratate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie modul în care efluenții proveniți de la o stație de tratare a apelor reziduale 
sunt deversați în râul Gerona fără a fi tratați. Populația din împrejurimi se plânge de mulți ani 
de mirosurile neplăcute. Plângerile depuse la poliția mediului au dispărut în sertare fără fund, 
iar un agent a recunoscut că a primit instrucțiuni în acest sens și, în cele din urmă, și-a părăsit 
funcția.

S-a construit un baraj natural care împiedica apele reziduale să curgă în aval și în mare. De 
curând, însă, barajul a fost spart cu buldozere, permițându-se astfel apelor reziduale netratate 
să curgă direct în mare, unde înoată localnicii și turiștii. Petiționarul solicită Parlamentului 
European să ancheteze situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Comisia nu are cunoștință de situația menționată în petiție.

Conform informațiilor furnizate de Spania în cadrul ultimului său raport privind punerea în 
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aplicare a Directivei UE privind tratarea apelor reziduale1, volumul rezidual generat de 
aglomerația urbană „El Verger- Els Poblet” (cu un volum de poluare echivalent la 3 379 
locuitori) face obiectul unei tratări primare și secundare. În plus, informațiile publicate de 
către autoritățile regionale indică faptul că procesul de epurare realizat la stația de tratare „Els 
Poblet – El Verger” îndeplinește criteriile stabilite în directiva menționată mai sus2.

Mai mult, informațiile privind calitatea apei pentru scăldat de lângă plajele care se află în 
apropierea gurii de vărsare a râului Gerona, care au fost colectate și analizate astfel cum se 
precizează în Directiva privind apa pentru scăldat3, nu reflectă niciun fel de deteriorare a 
calității4.

Cu toate acestea, este posibil să aibă loc incidente punctuale, care să provoace poluarea râului 
sau a plajelor, fără a pune însă sub semnul întrebării respectarea dispozițiilor relevante ale 
legislației UE.

Concluzie
Chiar și ținând seama de informațiile furnizate de către petiționar, nu există niciun motiv 
pentru a concluziona că se încalcă vreo dispoziție relevantă a UE privind apele reziduale sau 
apa pentru scăldat. Comisia dorește totuși să sublinieze că, pentru a aborda acest tip de 
situații, este necesară o cunoaștere aprofundată a circumstanțelor în cauză, precum și faptul că 
autoritățile locale și regionale au de jucat un rol esențial pentru a asigura respectarea 
legislației UE.

Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu poate continua investigarea acestei chestiuni.

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
2 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
3 JO L 64, 4.3.2006, p. 37.
4 Date disponibile la: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-
water/bathing-water-data-viewer.


