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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0808/2006, внесена от г-н Pedro Domínguez Gento,  с испанско 
гражданство, относно замърсяване на река Júcar

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу липсата на мерки за предотвратяване на по-
нататъшното замърсяване на река Júcar. Според него реката е сериозно замърсена, 
което унищожава популациите от риба. Вносителят на петицията моли Европейския 
парламент да се намеси и местните власти да накажат отговорните лица, както и да 
предприемат необходимите мерки за възстановяване на качеството на водата.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 април 2008 г.

1. Предистория

Г-н Pedro Domínguez Gento изпрати петиция до Европейския парламент с оплакване за 
многократни случаи на мъртви риби в река Júcar, Испания. Вносителят на петицията 
твърди, че е имало три случая на мъртви риби за срок по-малък от два месеца в близост 
до градовете Alzira и Sueca, както и че при подобни случаи в миналото властите са 
останали безучастни. Вносителят на петицията отдава тези случаи на ниския дебит на 
реката и вероятните зауствания на токсични отпадъци и отправя искане към 
институциите на ЕС да поискат сведения от испанските органи относно: какви мерки се 
предприемат, за да се избегнат такива инциденти; дали са установени отговорните за 
това лица или не, както и дали се предвиждат санкции. 
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2. Коментар на Комисията

Различни причини могат да причинят смъртта на рибите. В много случаи това се 
свързва със зауствания на неправилно третирани отпадъчни води. Рамковата директива 
за водите (Water Framework Directive,WFD), 2000/60/ЕО1, публикувана през декември 
2000 г., установява необходимостта от подробно планиране на използването на водни 
ресурси, за да се избегнат неустойчивите решения и необратимите щети на околната 
среда, чрез съставяне на планове за управление на речните басейни. В съответствие с 
Рамковата директива за водите първите планове за управление на речни басейни се 
публикуват през декември 2009 г. Общата цел на Рамковата директива за водите, както 
е посочена в член 4, е достигане на добро състояние на всички видове води до 2015 г. 
Като първа стъпка към плановете за управление на речните басейни в член 5 от 
Рамковата директива за водите се изисква държавите-членки да предприемат до 
декември 2004 г. преглед на въздействието на човешките дейности върху състоянието 
на повърхностните и подземните води. Целта на този преглед е да се идентифицират 
водните обекти, при които съществува риск да не се постигнат целите на директивата. 
Накрая водните обекти, определени като рискови, подлежат на програма от мерки на 
директивата с цел постигане на добро състояние до 2015 г. Испанските органи са 
изпратили до Комисията резюме на доклада по член 5. Докладът за басейна на река 
Júcar определя река Júcar като рисков обект, което означава, че в плана за управление 
на речния басейн през 2009 г. следва да се включат подходящи мерки за постигане на 
добро състояние. Съгласно информацията в доклада по член 5 в този участък от река 
Júcar съществуват значителни зауствания на недостатъчно пречистени градски 
отпадъчни води. Следователно нивото на натиск вследствие на заустванията се 
определя като „много високо“. В това отношение в момента са в ход две хоризонтални 
процедури за нарушения срещу Испания за липсата на правилно изпълнение на 
Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води2. Тези 
процедури касаят неспазване на изискванията за събиране и пречистване на градски 
отпадъчни води за много испански агломерации. Заустванията в Alzira и Sueca, както и 
други зауствания в басейна на река Júcar, са включени в процедурата за нарушение за 
зауствания над 10,000 еквивалентни жители в чувствителни зони.

3. Заключения

Една от най-вероятните причини за смъртта на рибите, описана в петицията, е липсата 
на подходящо пречистване на градските отпадъчни води в агломерациите, разположени 
по течението на река Júcar. Този въпрос вече се разглежда от Комисията в рамките на 
процедурата за нарушение (нарушение на Директива 91/271/ЕИО). Що се отнася до 
плановете за управление на речни басейни съгласно Рамковата директива за водите 
2000/60/ЕИО, Комисията възнамерява внимателно да разгледа тези планове с цел да 
гарантира, че са предприети подходящи мерки за постигане на добро състояние на 
водите. 

                                               
1 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1-73
2 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40-52
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