
CM\939037SK.doc PE513.212v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

30.4.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1076/2012, ktorú predkladá Norbert Grass (nemecký štátny občan) s 
2 podpismi, týkajúca sa znečistenia rieky Gerona v Els Poblets (Valencia) 
nespracovanou odpadovou vodou

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície opisuje, ako sa nespracovaná odpadová voda vypúšťa z čističky 
odpadových vôd do rieky Gerona. Okolité obyvateľstvo sa mnoho rokov sťažuje na zápach. 
Sťažnosti podané na polícii pre životné prostredie zmizli v bezodných zásuvkách, jeden 
zástupca priznal, že bol náležite poučený a nakoniec odišiel zo zamestnania.

Vytvorila sa prírodná priehrada, ktorá bránila odtekaniu odpadovej vody po rieke do mora. 
Nedávno však buldozéry poškodil priehradu, čím sa otvorila a umožnila tejto nespracovanej 
odpadovej vode tiecť priamo do mora, kde plávajú miestni obyvatelia a turisti. Predkladateľ 
petície žiada Parlament, aby tento prípad vyšetril.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

Komisia nemá žiadne informácie o situácii uvedenej v petícii.

Na základe informácií, ktoré poskytlo Španielsko v rámci posledného podávania správ o 
vykonávaní smernice EÚ týkajúcej sa čistenia odpadových vôd1, znečistenie vyprodukované 

                                               
1 Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.
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aglomeráciou El Verger- Els Poblet (pričom záťaž znečistením zodpovedá 3 379 obyvateľom) 
prejde primárnym a sekundárnym čistením. Okrem toho z informácií, ktoré zverejnili 
regionálne orgány, vyplýva, že proces čistenia zabezpečovaný čističkou odpadových vôd Els 
Poblet – El Verger spĺňa kritériá stanovené v uvedenej smernici1.

Okrem toho údaje o kvalite vody určenej na kúpanie na plážach pri ústí rieky Gerona, ktoré 
boli zhromaždené a posúdené podľa ustanovení smernice o vode určenej na kúpanie2, 
neodrážajú žiadne zhoršenie kvality3.

Je však možné, že nastanú nepredvídané udalosti a spôsobia znečistenie v rieke alebo na 
plážach, aj keď bez toho, aby sa spochybňoval ich súlad s príslušnými ustanoveniami 
právnych predpisov EÚ.

Záver
Ani po zohľadnení informácií od predkladateľa petície neexistujú žiadne dôvody pre 
vyvodenie záveru, že sa nedodržalo akékoľvek príslušné ustanovenie EÚ o odpadových 
vodách alebo o vode určenej na kúpanie. Komisia by však napriek tomu chcela zdôrazniť, že 
riešenie tohto druhu situácií si vyžaduje dôkladnú znalosť príslušných charakteristík a že 
miestne a regionálne orgány zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečení súladu s právnymi 
predpismi EÚ.

Na základe poskytnutých informácií Komisia nemôže ďalej skúmať túto záležitosť.

                                               
1 http://www.epsar.gva.es/sanejament/instalaciones/edar.aspx?id=170.
2 Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37.
3 Údaje sú k dispozícii na internetovej adrese: http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-
monitoring/state-of-bathing-water/bathing-water-data-viewer.


