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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia nr. 0260/1999, adresată de Daniel Pequeño Prado, de cetăţenie spaniolă, 
care poartă peste 4 000 de semnături, privind staţia de epurare Vigo pentru 
efluenţii urbani, construită cu finanţare din partea Comunităţii

Petiţia nr. 0462/2006, adresată de „Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo”, 
de cetăţenie spaniolă, privind protejarea coastei galiţiene, în special a Golfului 
Vigo, împotriva poluării şi afectării mediului

1. Rezumatul petiţiei nr. 0260/1999

Petiţionarii, domiciliaţi în Vigo, sunt îngrijoraţi cu privire la pretinsele defecţiuni şi erori de 
proiectare şi funcţionare ale staţiei de epurare Vigo pentru efluenţi urbani, construită în zonele 
umede din jurul estuarului Río Lagares. Petiţionarii susţin că, în afară de cauzarea unor 
inconveniente majore locuitorilor regiunii, staţia nu respectă dispoziţiile Directivei 92/43/CEE 
privind habitatele şi afectează una dintre cele mai întinse plaje din zona Vigo. În cele din 
urmă, petiţionarii doresc să se asigure că, în ceea ce priveşte extinderea planificată a staţiei de 
epurare prin folosirea finanţării FEDR, nu se vor repeta aceleaşi greşeli.

Rezumatul petiţiei nr. 0462/2006

Petiţionarii atrag atenţia asupra unei solicitări a UE din anul 2003 adresate autorităţilor 
galiţiene privind dezvoltarea unui program de reducere a poluării în Golful Vigo. (A se vedea 
IP/03/1107 din 24.7.2003 care conţine decizia Comisiei, printre altele, de iniţiere a 
procedurii împotriva Spaniei pentru neaplicarea legislaţiei privind apele reziduale 
municipale, apele de scăldat şi bancurile de midii cu privire la diverse plaje din Golful Vigo, 
Galicia). Petiţionarii susţin că, dimpotrivă, au fost planificate şi aplicate doar proiecte noi care 
tind să afecteze golful, cum ar fi zone de depozitare a deşeurilor industriale şi excreţiilor, 
bancuri de pământ, taluzuri, plaje artificiale, porturi de ambarcaţiuni, extinderea portului, etc.
În plus, acestea au avut loc fără o evaluare a impactului de mediu sau respectarea altor 
standarde. Petiţionarii solicită un studiu integrat al întregului Golf Vigo, cu privire la toate 
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aspectele, inclusiv protecţia mediului.

2. Admisibilitate

Petiţia nr. 0260/1999 declarată admisibilă la 14 iulie 1999 şi petiţia nr. 0462/2006 declarată 
admisibilă la 31 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei privind petiţia nr. 0260/1999, primit la 22 februarie 2000

Petiţionarii, domiciliaţi în Vigo, raportează erori de proiectare şi probleme de funcţionare la 
staţia de epurare a oraşului şi susţin că aceasta afectează mediul şi cauzează inconveniente 
spaţiilor înconjurătoare.

Conform informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei, zonele umede din jurul estuarului Río 
Lagares, unde a fost construită staţia de epurare, nu au fost desemnate de autorităţile spaniole 
în sensul Directivei 92/43/CEE1 a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (reţeaua Natura 2000) sau desemnate ca zone 
de protecţie specială, în temeiul Directivei 79/409/CEE2 a Consiliului din 2 aprilie 1979 
privind conservarea păsărilor sălbatice, modificată, iar zona nu a fost clasificată ca zonă de 
importanţă pentru păsările din patrimoniul ornitologic.

Pe de altă parte, în Vigo există zone desemnate ca zone de scăldat conform Directivei 
76/160/CEE3 a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat, în 
special plaja Samil, unde apa nu respectă dispoziţiile directivei deoarece, timp de cel puţin opt 
ani, măsurătorile au demonstrat că anumiţi parametri au depăşit în mod constant limitele 
stabilite de directivă.

La 21 octombrie 1999, Comisia s-a adresat autorităţilor spaniole în scris, solicitând informaţii 
suplimentare pentru a verifica dacă epurarea apelor reziduale urbane şi deversarea reziduurilor 
de canalizare respectă dispoziţiile Directivei 91/271/CEE4 a Consiliului din 21 mai 1991 
privind tratarea apelor urbane reziduale. De asemenea, a solicitat informaţii cu privire la 
derularea prealabilă a unei evaluări a impactului de mediu pentru planul iniţial. În 
conformitate cu Directiva 85/337/CEE5 a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, o asemenea evaluare ar fi 
trebuit derulată în cazul în care statul membru considera că aceasta era impusă de
caracteristicile proiectului. În cazul derulării acestei evaluări, Comisia solicita rezultatele 
studiului şi măsurile aplicate în baza acestora.

În cele din urmă, Comisia a solicitat comunicarea motivelor pentru care plaja Samil nu 
respectă directiva privind calitatea apei de scăldat, precum şi informaţii legate de planificata 
extindere a staţiei de epurare.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 103, 25.4.1979, p. 1.
3 JO L 31, 5.2.1976, p. 1.
4 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
5 JO L 194, 25.7.1985, p. 39.
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4. Răspunsul suplimentar al Comisiei privind petiţia nr. 0260/1999, primit la 20 iulie 
2000

În urma reuniunii Comisiei pentru petiţii din 17 şi 18 aprilie 2000, în cadrul unei reuniuni 
bilaterale cu Comisia, care a avut loc la Bruxelles, la 26 aprilie 2000, cu privire la aplicarea, 
de către Spania, a Directivei 91/271/CEE1 a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea 
apelor urbane reziduale, autorităţile spaniole au furnizat informaţii privind epurarea apelor 
reziduale urbane din oraşul Vigo.

Conform acestor informaţii, în anul 1999, doar 62% din apele reziduale urbane au fost supuse 
epurării secundare (biologice) impuse de directivă anterior datei de 31 decembrie 2000. În 
baza faptului că realizarea lucrărilor necesare de epurare ar dura câţiva ani, se presupune că 
situaţia nu va respecta directiva în termenul impus, şi anume până la sfârşitul anului 2000.

În aceste condiţii, este, de asemenea, probabil ca apele reziduale neepurate să aibă un impact 
negativ asupra mediului, şi în special să contribuie la poluarea plajei Samil.

În prezent, Comisia verifică situaţia în toate oraşele europene importante cu privire la 
obligaţiile acestora prevăzute de directivă, iar la începutul anului 2001 va putea iniţia 
proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva statelor membre care nu au respectat 
termenul limită de 31 decembrie 2000. Unul dintre aceste state membre este Spania, unde este 
probabil ca numeroase oraşe mari, inclusiv Vigo, să înregistreze întârzieri semnificative.

Comisia doreşte să comunice cele mai recente informaţii disponibile:

În primul rând, cele mai recente date privind calitatea apei de scăldat din zona Vigo sunt 
încurajatoare. Cel mai recent Raport privind apele de scăldat, prezentat de Comisie la 21 mai 
2001, concluzionează că toate cele 18 plaje din zona Vigo – inclusiv plaja Samil – respectă în 
prezent standardele obligatorii prevăzute de Directiva privind calitatea apei pentru scăldat2, 15 
dintre acestea chiar şi valorile recomandate mai restrictive.

Astfel, datele referitoare la această zonă indică o îmbunătăţire clară a calităţii apelor de 
scăldat pe parcursul ultimilor ani.

În al doilea rând, Comisia a evaluat derularea construcţiei staţiilor de epurare a apelor 
reziduale în toate statele membre. A prezentat publicului un prim raport preliminar în luna 
martie 2001, cu ocazia unui seminar găzduit de dna Comisar Wallström. Versiunea finală a 
raportului referitor la punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale3

este planificată pentru sfârşitul anului 2001. Acesta va furniza informaţii privind aplicarea, de 
către statele membre, a epurării apelor reziduale conform termenului limită 1998 pentru 
epurarea în zonele sensibile, desemnarea adecvată a acestor zone sensibile şi situaţia epurării 
apelor reziduale în oraşele mai mari.

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
2 Directiva 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat, JO L 31 din 
5.2.1976.
3 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, JO L 135 din 
30.5.1991.
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Pentru localitatea Vigo, termenul limită de asigurare a colectării şi epurării apelor reziduale a 
fost 31.12.2000. Pentru această localitate (precum şi pentru toate celelalte localităţi din statele 
membre la care se aplică acest termen limită) Comisia va evalua conformitatea, iar în cazul 
nerespectării va aplica iniţiativele necesare, incluzând, în funcţie de caz, procedurile de 
încălcare a dreptului comunitar.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei privind petiţia nr. 0260/1999, primit la 
28 septembrie 2001

Comisia doreşte să comunice cele mai recente informaţii disponibile:

În primul rând, cele mai recente date privind calitatea apei de scăldat din zona Vigo sunt 
încurajatoare. Cel mai recent raport privind apele de scăldat, prezentat de Comisie la 21 mai 
2001, concluzionează că toate cele 18 plaje din zona Vigo – inclusiv plaja Samil – respectă în 
prezent normele obligatorii prevăzute de Directiva privind calitatea apei pentru scăldat1, iar 15 
dintre acestea respectă chiar şi valorile recomandate mai restrictive.

Astfel, datele referitoare la această zonă indică o îmbunătăţire clară a calităţii apelor de 
scăldat pe parcursul ultimilor ani.

În al doilea rând, Comisia a evaluat derularea construcţiei staţiilor de epurare a apelor 
reziduale în toate statele membre. A prezentat publicului un prim raport preliminar în luna 
martie 2001, cu ocazia unui seminar găzduit de dna Comisar Wallström. Versiunea finală a 
raportului referitor la punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale2

este planificată pentru sfârşitul anului 2001. Acesta va furniza informaţii privind aplicarea, de 
către statele membre, a epurării apelor reziduale conform termenului limită 1998 pentru 
epurarea în zonele sensibile, desemnarea adecvată a acestor zone sensibile şi situaţia epurării 
apelor reziduale în oraşele mai mari.

Pentru localitatea Vigo, termenul limită de asigurare a colectării şi epurării apelor reziduale a 
fost 31.12.2000. Pentru această localitate (precum şi pentru toate celelalte localităţi din statele 
membre la care se aplică acest termen limită) Comisia va evalua conformitatea, iar în cazul 
nerespectării va aplica iniţiativele necesare, incluzând, în funcţie de caz, procedurile de 
încălcare a dreptului comunitar.

6. Răspunsul suplimentar al Comisiei privind petiţia nr. 0260/1999, primit la 
27 februarie 2003

În comunicările sale anterioare, Comisia a întocmit un raport privind măsurile întreprinse 
pentru verificarea funcţionării staţiei de epurare a apelor reziduale din oraşul Vigo.

În plus, Comisia continuă să monitorizeze situaţia tuturor localităţilor europene principale cu 
privire la obligaţiile prevăzute de Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind

                                               
1 Directiva 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat, JO L 31, 
5.2.1976.
2 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, JO L 135, 
30.5.1991.
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tratarea apelor urbane reziduale1. Oraşul Vigo face obiectul termenului limită de 31 decembrie 
2000. Începând cu această dată, localităţile cu un echivalent de populaţie (e.p.) de peste 15000 
locuitori trebuie să dispună de sisteme de colectare şi epurare secundară (biologică).

Trebuie menţionat faptul că, în legătură cu procedurile orizontale iniţiate împotriva mai 
multor state membre, în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE, Comisia a iniţiat, în 
luna iulie 2002, procedura de încălcare a dreptului comunitar (Ref 2002/2113) împotriva 
Spaniei pentru nefurnizarea anumitor informaţii necesare pentru monitorizarea aplicării 
Directivei 91/271/CEE.

În special cu privire la oraşul Vigo, Comisia a primit recent două plângeri referitoare la 
epurarea apelor reziduale urbane, deversările în estuarul Vigo şi nivelul poluării. Plângerile se 
concentrau asupra deficienţelor de funcţionare a epurării apelor reziduale urbane la nivelul 
oraşului şi asupra efectelor asupra mediului şi sănătăţii umane. De asemenea, atrăgeau atenţia 
asupra condiţiei nesatisfăcătoare a numeroase plaje din oraş.

Ca parte a investigării acestor plângeri, s-a trimis o scrisoare autorităţilor spaniole, 
solicitându-li-se observaţiile privind acuzaţiile aduse şi aplicarea directivelor comunitare 
privind calitatea apei. Acest caz a fost, de asemenea, inclus în proiectul ordinii de zi a 
reuniunii privind plângerile şi procedurile de încălcare în domeniul mediului, care a avut loc 
la 17 şi 18 octombrie 2002 la Madrid, împreună cu autorităţile spaniole. Comisia a primit deja 
răspunsul oficial al autorităţilor spaniole şi în prezent îl examinează.

Comisia va informa Comisia pentru petiţii cu privire la evoluţia ulterioară a acestui caz.

7. Răspunsul suplimentar al Comisiei privind petiţia nr. 0260/1999, primit la 
10 februarie 2005

În continuarea comunicărilor sale anterioare, Comisia informează Comisia pentru petiţii că, în 
cadrul reuniunii sale din 7 iulie 2004, a decis, în temeiul articolului 226 din Tratatul CE, 
iniţierea procedurilor complete împotriva Spaniei şi a altor şase state membre pentru 
neîndeplinirea obligaţiei de a instala staţii adecvate de epurare a efluenţilor proveniţi de la 
număr ridicat de aglomerări urbane care depăşesc 15 000 e.p.

Comisia a trimis Spaniei o scrisoare de somaţie cu privire la nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la articolele 3 şi 4 din Directiva 91/271/CEE, care afectează aproximativ 200 de 
aglomerări urbane din Spania, inclusiv Vigo. În consecinţă, acest aspect va face parte din 
procedura generală de încălcare a dreptului comunitar.

Comisia va informa Comisia pentru petiţii cu privire la evoluţia ulterioară a acestui caz.

8. Răspunsul suplimentar al Comisiei privind petiţia nr. 0260/1999, primit la 3 februarie 
2006

În comunicările sale anterioare, Comisia a informat Comisia pentru petiţii a Parlamentului 
European cu privire la acţiunile întreprinse în legătură cu instrumentarea acestei petiţii, 
împreună cu numeroase alte plângeri primite referitoare la aplicarea neadecvată a legislaţiei 
                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52.
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comunitare în legătură cu epurarea efluenţilor din oraşul Vigo, deversările în estuarul Vigo şi 
poluarea cauzată de acestea.

Astfel cum s-a menţionat anterior, Comisia a iniţiat, în temeiul articolului 226 din Tratatul 
CE, procedura de încălcare a dreptului comunitar împotriva Regatului Spaniei pentru 
nerespectarea obligaţiei de a asigura instalaţii adecvate de epurare a apelor reziduale pentru un 
număr mare de aglomerări urbane cu un echivalent al populaţiei (e.p.) de peste 15000 
locuitori, inclusiv Vigo. Această situaţie reflectă aplicarea inadecvată a articolelor 3 şi 4 din 
Directiva 91/271/CEE. Prin urmare, această petiţie este instrumentată în legătură cu actuala 
procedură generală de încălcare a dreptului comunitar.

În plus, trebuie menţionat faptul că, în legătură cu procedura de încălcare a dreptului 
comunitar iniţiată ca urmare a plângerii nr. 2000/4432, referitoare exclusiv la estuarul Vigo, 
Comisia a iniţiat o acţiune împotriva Spaniei pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale (cauza C-
26/04). În hotărârea din 15 decembrie 2005, Curtea de Justiţie s-a pronunţat parţial în 
favoarea Comisiei, declarând că „prin neadoptarea unui program de reducere a poluării pentru 
apele cu moluşte din Ría de Vigo, Regatul Spaniei nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de 
articolul 5 din Directiva 79/923/CEE a Consiliului din 30 octombrie 1979 privind normele de 
calitate pentru apele cu moluşte”.

Comisia a contactat autorităţile spaniole pentru a le solicita adoptarea măsurilor necesare 
pentru respectarea hotărârii Curţii de Justiţie şi a legislaţiei comunitare în domeniul mediului.

Comisia va informa Comisia pentru petiţii cu privire la evoluţia ulterioară a acestui caz.

9. Răspunsul suplimentar al Comisiei privind petiţia nr. 0260/1999, primit la 30 august 
2006

În comunicările sale anterioare, Comisia a informat Comisia pentru petiţii a Parlamentului 
European cu privire la acţiunile întreprinse în legătură cu epurarea apelor reziduale urbane din 
oraşul Vigo şi nivelurile de poluare cauzate de deversările în estuarul Vigo.

Trebuie reamintit faptul că situaţia specifică referitoare la oraşul Vigo este inclusă în 
procedura orizontală de încălcare a dreptului comunitar iniţiată de Comisie împotriva Spaniei 
în temeiul articolului 226 din Tratatul CE, aflată în desfăşurare, pentru neinstalarea unei staţii 
adecvate de epurare a apelor, conform condiţiilor aplicabile aglomerărilor urbane cu un 
echivalent de populaţie (e.p.) de peste 15 000 locuitori, care includ oraşul Vigo, neaplicând 
astfel în mod corespunzător articolele 3 şi 4 din Directiva 91/271/CEE. 

La 11 ianuarie 2006, Comisia a întrebat autorităţile spaniole ce măsuri intenţionează să aplice 
pentru respectarea hotărârii Curţii (cauza C-26-04) din 15 decembrie 2005, conform căreia 
Spania nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la articolul 5 din Directiva 79/923/CEE a 
Consiliului din 30 octombrie 1979 privind normele de calitate pentru apele cu moluşte şi nu a 
adoptat programe destinate reducerii nivelului de poluare în apele cu moluşte din estuarul 
Vigo.
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Autorităţile au răspuns la 11 aprilie 2006, iar Comisia a participat la o reuniune împreună cu 
acestea la 19 mai 2006. Comisia examinează încă răspunsul acestora.

Comisia va informa Comisia pentru petiţii cu privire la evoluţia ulterioară a acestui caz.

10. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 7 mai 2007

În comunicările anterioare către Comisia pentru petiţii, Comisia a furnizat informaţii privind 
diverse acţiuni întreprinse în legătură cu funcţionarea staţiei de epurare a apelor reziduale 
urbane din Vigo, deversările de apă şi poluarea estuarului.

Comisia a explicat că situaţia specifică a lipsei epurării apelor reziduale urbane din Vigo a 
fost instrumentată prin intermediul procedurii orizontale de încălcare a dreptului comunitar 
aflată în derulare, iniţiată împotriva Regatului Spaniei pentru aplicarea incorectă a articolelor 
3 şi 4 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 
reziduale 1.

În ceea ce priveşte aplicarea hotărârii Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene din 15 
decembrie 2005 (cauza C-26/04 Comisia v Regatul Spaniei), Comisia a trimis Spaniei o 
scrisoare de somaţie 228 la 15 decembrie 2006. Acest lucru a avut loc în urma concluzionării 
faptului că autorităţile spaniole nu au adoptat un program de reducere a poluării apelor cu 
moluşte din estuarul Vigo, care răspundea dublului obiectiv prevăzut la articolul 5 din 
Directiva 79/923/CEE a Consiliului din 30 octombrie 1979 privind normele de calitate pentru 
apele cu moluşte2, şi anume reducerea poluării în general şi garantarea faptului că apele 
menţionate respectă, în termenul prevăzut, atât valorile stabilite de statele membre în 
conformitate cu articolul 3, cât şi observaţiile incluse în coloanele G şi I ale anexei la aceasta.

Spania a răspuns la scrisoarea de somaţie 228 la 13 martie 2007. Serviciile Comisiei 
examinează în prezent răspunsul şi vor informa Comisia pentru petiţii cu privire la rezultatul 
acestei investigaţii.

11. Răspunsul suplimentar al Comisiei privind petiţiile 0260/1999 şi 0462/2006, primit la 
24 aprilie 2009

În continuarea comunicărilor anterioare privind petiţiile 0260/1999 şi 0462/2006, Comisia 
informează Comisia pentru petiţii cu privire la faptul că, referitor la punerea în aplicare a 
hotărârii Curţii Europene de Justiţie din cauza C-26/043 privind neadoptarea unui program de 
reducere a poluării apelor cu moluşte din estuarul Vigo, Spania a creat un program de 
reducere a poluării în conformitate cu articolul 5 din Directiva 79/923/CEE4. Programul a 
identificat toate sursele deversărilor şi poluării în sensul Directivei privind apele cu moluşte, a 
stabilit criterii privind prelevarea de mostre, a definit acţiuni specifice pentru aceste ape şi a 

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991 p. 40.
2 JO L 281, 10.11.1979 p.47 (înlocuită de Directiva 2006/113/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată).
3 Hotărârea Curţii din 15.12.2005 în cauza C-26/04. JO C 48/4 din 25.2.2006.
4 Directiva 79/923/CEE din 30.10.1979 privind normele de calitate pentru apele cu moluşte, JO L 281, 
10.11.1979.
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stabilit mecanisme de monitorizare. 

În această situaţie, Comisia a considerat că autorităţile au aplicat în întregime hotărârea Curţii
şi, prin urmare, a închis procedura de încălcare a dreptului comunitar cu ocazia reuniunii din 
11 decembrie 2007.

În ceea ce priveşte situaţia specifică neepurării apelor reziduale la Vigo, Comisia solicită, încă 
o dată, luarea unor măsuri în cadrul actualei proceduri de încălcare a dreptului comunitar 
aflate în desfăşurare, iniţiate împotriva Spaniei pentru aplicarea inadecvată a articolelor 3 şi 4 
din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 
reziduale1. 

Principala problemă este nerespectarea directivei de către oraşele mai mari (inclusiv Vigo). În 
conformitate cu directiva, aglomerările urbane cu mai mult de 15 000 de locuitori trebuiau ca, 
până în anul 2000, să dispună de sisteme de colectare şi epurare adecvate. Din moment ce 
Comisia a considerat că 59 dintre aceste oraşe nu respectau această prevedere, o ultimă 
scrisoare de somaţie (un aviz motivat) a fost trimisă autorităţilor spaniole la 27 noiembrie 
2008.

Comisia va informa în continuare Comisia pentru petiţii cu privire la această anchetă.

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.


