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Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0437/2001, внесена от г-н José Antonio Muñoz Grau, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación Comisión Pro-Río“, относно 
замърсяването на река Segura в региона на Murcia

Петиция 1026/2002, внесена от г-н Pedro Marset Campos, с испанско 
гражданство, относно постоянното и с неотслабваща сила замърсяване на 
река Segura, и като следствие от това, на свързаната с нея мрежа от 
напоителни канали

1. Резюме на петицията

0437/2001 — Вносителят на петицията моли комисията по петиции да изпрати 
делегация, която да проучи рисковете за общественото здраве на жителите на област
Orihuela по долното течение на река Segura. Той поддържа мнението, че реката, която 
се използва на практика като открит канал, е една от най-замърсените в Европа и 
твърди, че е налице нарушение на европейското законодателство за околната среда.

1026/2002 — Вносителят на петицията, член на ЕП, изразява загриженост за сериозните 
проблеми, причинени от замърсяването на река Segura и свързаната с нея мрежа от 
водни пътища, по отношение на обществено здраве, качество на живот, околна среда и 
т. н. Анализите, извършени в пречиствателна станция „Lorca“ разкриват следи от 
кадмий и хром, които са опасни за човешкото здраве. В допълнение към това, 
замърсената вода се използва за напояване на земи, където се произвеждат култури, 
предназначени за консумация от човека.

2. Допустимост

Обявени за допустими на 24 септември 2001 г. и на 5 май 2003 г .  Комисията е 
приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 25 януари 2002 г.

„Вносителят на петицията изразява загриженост за влошаването на състоянието и 
замърсяването на река Segura в областите Murcia и Alicante в Испания и твърди, че е 
налице нарушение на законодателството на Общността в областта на околната среда.

На първо място, следва да се посочи, че дебитът на река Segura е непостоянен, като по 
този начин се намалява обменът между повърхностни и подземни води, което води до 
прогресивно осоляване на почвата.

Състоянието на почвата е резултат и от местните земеделски дейности, които водят до 
висока концентрация на нитрати. В тази връзка следва да се обърне внимание на
Директива 91/676/EИО1 на Съвета от 21 май 1991 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

Във връзка с Директива 91/676/ЕИО, Комисията започва две процедури за нарушение 
срещу Испания съгласно член 226 от Договора за създаване на Европейската общност и 
завежда жалба пред Съда на Европейските общности.

На първо място следва да се посочи, че в свое решение от 1 октомври 1998 г. по дело C-
97/71, Съдът на Европейските общности се произнася срещу Испания, като 
постановява, че като не определя зоните, считани за уязвими, и не създава кодекси за 
добри селскостопански практики, Испания не изпълнява задълженията си по членове 3 
и 4 от Директива 91/676/EИО. След това решение Испания представя информация 
относно определянето на уязвими зони, разположени на територията ѝ, заедно с 
кодекси за добра селскостопанска практика.

На второ място следва да се отбележи, че в свое решение от 13 април 2000 г. по дело C-
274/98 Съдът на Европейските общности се произнася срещу Испания поради това, че 
Испания не е създала програми за действие съгласно член 5 от Директива 91/676/EИО 
на Съвета. В момента Комисията наблюдава съблюдаването на това решение от 
испанските органи.

Следва да се отбележи и че автономната общност на Murcia е приела кодекс за 
селскостопанска практика, одобрен със заповед от 31 март 1998 г. и публикуван в 
нейния официален вестник от 15 април 1998 г.

Замърсяването с нитрати на водоносните пластове на подземните води, в частност на 
тези от периодите Плиоцен и Кватернер, потвърдено от органите, които признават 
значителното въздействие от напояването на културите, ги е подтикнало да определят 
областта като уязвима зона с най-голям риск до края на 2001 г. Очевидно се изработва 
програма за действие.

Комисията се надява, че горепосочените мерки ще помогнат да се разреши проблема не 

                                               
1 ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.
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само в областта, посочена в петицията, но и в цяла Испания. Нещо повече, Комисията
ще положи всички усилия, за да гарантира, че испанските органи ще определят всички 
уязвими зони във всички провинции, в които сладката вода или солената вода са в 
опасност от замърсяване с азот от селскостопански дейности, и бързо ще въведат
програми за действие.

Комисията е наясно и с проблемите, възникнали в Испания във връзка с прилагането на 
Директива 76/464/EИО на Съвета от 4 май 1976 г. относно замърсяването, причинено 
от заустване на някои опасни вещества във водната среда на Общността 1. След 
процедурата за нарушение, започната от Комисията срещу Испания съгласно член 226 
от Договора за създаване на Европейската общност, Съдът на Европейските общности 
се произнася срещу Испания2, поради това, че не е приела програми за намаляване на 
замърсяването на водите от веществата, посочени в списък II от приложението към 
Директива 76/464/EИО на Съвета, съгласно предвиденото в член 7 от същата 
директива. Други държави-членки също са били осъждани от Съда на това основание.

Испанските органи предприемат редица мерки, за да разрешат проблема, включително 
планове за вътрешните водосборни басейни. В допълнение, Закон 29/1985 относно 
водните ресурси беше съществено изменен със Закон 46/1999. Испанските органи
обявяват и приемането на Кралски указ 995/2000 от 2 юни, който поставя целеви 
показатели за качество за определени вредни вещества („por el que se fijan objetivos de 
calidad para determinadas sustancias contaminantes”).

Разпоредбите и мерките, приети от Испания, представляват положителна стъпка в 
посока към изпълнението на задълженията по Директива 76/464/EИО, в частност на 
член 7 от нея. Независимо от това, Комисията смята, че решението, постановено от 
Съда на Европейските общности, все още не е изпълнено изцяло. Поради тази причина, 
на Испания е изпратено официално уведомително писмо съгласно член 228 от Договора 
за създаване на Европейската общност.

Отговорът от испанските органи е получен и в момента се проучва от Комисията. 
Испанските органи са изпратили копие от доклад от Министерството на околната среда 
относно програми за намаляване на замърсяването, причинено от вещества, съдържащи 
се в списък II съгласно член 7 от Директива 76/464/EИО, и информация, свързана с 
различните автономни общности.

Ситуацията във връзка с река Segura също ще бъде подобрена чрез прилагането на 
горепосочените мерки. В тази връзка испанските органи са информирали Комисията за 
плана за възстановяване на околната среда при водосборния басейн на Segura. Този 
план, изготвен от Министерството на околната среда и автономните общности на 
Murcia и Valencia, който се изпълнява в момента, включва изграждането на 
пречиствателна станция, споразумения между органите и съответните предприятия, 
наблюдение от органите и значителни инвестиции.

Следва да се отбележи и че пречистването на река Segura е един от приоритетите на 

                                               
1 OВ L 129, 18.5.1976 г.
2 Решение от 25.11.1998 г., Дело C-214/96.
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Ос 3 „Околна среда“ на интегрираната оперативна програма на Murcia, която 
представлява част от Рамката за подкрепа от Общността за регионите по Цел 1 в 
Испания за периода 2000—2006 г. Помощта от Структурния фонд на Общността за 
съответните мерки възлиза общо на 428,5 милиона евро. Накрая, проектите, включващи 
почистване и пречистване на води в зоната на речните водосборни басейни, са 
допустими и за съвместно финансиране в рамките на Кохезионния фонд.“

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 17 септември 2002 г.

„В предишно свое съобщение Комисията е предоставила информация относно най-
значимите действия, предприети спрямо Испания с цел осигуряване на спазването на 
тези директиви на Общността, които се занимават с въпросите на водите, и които се 
отнасят до разглеждания случай.

Тези общи процедури се отнасят до цяла Испания, но мерките, приети от испанските 
органи за прилагането на Директива 91/676/EИО1 на Съвета от 21 май 1991 г. за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници, Директива
76/464/EИО2 на Съвета от 4 май 1976 г. относно замърсяването, причинено от заустване 
на някои опасни вещества във водната среда на Общността и Директива 91/271/EИО3

на Съвета за пречистването на градските отпадъчни води ще помогнат да се разреши 
проблемът със замърсяването в река Segura, който е предмет на настоящата петиция.

В тази връзка, испанските органи са изпратили на Комисията плана за възстановяване 
на околната среда при водосборния басейн на Segura. Този план, изготвен от 
Министерството на околната среда и автономните общности на Murcia и Valencia, 
включва изграждането на пречиствателни станции, споразумения между органите и 
съответните предприятия, наблюдение от органите и предвиждане на санкции, както и 
значителни инвестиции.

Горепосоченият план се изпълнява в момента в различните области, посочени по-горе. 
В началото на 2002 г. са пуснати в експлоатация шест нови пречиствателни станции, 
които да подобрят почистването на басейна на река Segura, по-специално на средния и 
крайния участък на реката („Vega Media y Baja“).

По отношение на плановете за почистване на река Segura, Комисията би искала да 
посочи, че съгласно принципа на субсидиарност и Регламент (ЕО) № 1260/1999 на 
Съвета от 21 юни 1999 г. за определяне на общи разпоредби за структурните фондове
изборът на проекти и изпълнението им са въпроси, които попадат в кръга на 
компетентност на държавите-членки.

По тази причина Комисията е изпратила писмо до испанските органи на 10 юли 2002 г., 
за да получи списък с проекти, съфинансирани по Структурните фондове, както и 
подробна информация за проектите в рамките на Кохезионния фонд, които имат 
отношение по този въпрос.“

                                               
1 OВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.
2 OВ L 129, 18.5.1976 г.
3 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.
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5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2003 г.

„В предишни свои съобщения, Комисията е предоставила информация относно най-
значимите действия, предприети спрямо Испания съгласно член 226 от Договора за 
създаване на Европейската общност с цел осигуряване на спазването на тези директиви 
на Общността, които се занимават с въпросите на водите, и които се отнасят до
разглеждания случай. Този цялостен подход за действие ще помогне да се разреши 
проблемът със замърсяването в река Segura, който е предмет на настоящата петиция.

В тази връзка е посочено също, че испанските органи са изпратили на Комисията плана 
за възстановяване на околната среда при водосборния басейн на Segura. Този план, 
изготвен от Министерството на околната среда и автономните общности на Murcia и 
Valencia, включва изграждането на пречиствателни станции, споразумения между 
органите и съответните предприятия, наблюдение от органите и предвиждане на 
санкции, както и значителни инвестиции. Горепосоченият план се изпълнява в момента 
в различните области, посочени по-горе.

В допълнение към това, в момента Комисията проучва скорошна жалба (вписана под 
номер 2002/4808) относно замърсяването в река Guadalentín, приток на Segura, в 
Автономната общност на Murcia.

За областта са планирани инвестиции в значителен размер. След като бъдат приложени, 
тези мерки ще подобрят работата по почистване на водосборния басейн на Segura.

Приложени са данни за тези инвестиции, които са предмет на съфинансиране от 
Общността в рамките на Кохезионния фонд или Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР).“

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 6 юли 2004 г.

„Продължава изпълнението на плана за възстановяване на околната среда при 
водосборния басейн на Segura.

Като част от проучването си по жалба 2002/4808 относно замърсяването на река
Guadalentín, приток на река Segura, Комисията се е свързала с испанските органи, за да 
получи информация за прилагането на Директиви 91/271/EИО и 76/464/EИО по 
разглеждания случай. Испанските органи изпращат обемен, високо технологичен 
отговор, който отчита постигнатия успех. В момента отговорът се разглежда от 
Комисията.

За областта са планирани значителен брой инвестиции, предмет на съфинансиране от 
Общността. Без съмнение, след като тези мерки бъдат изпълнени, те ще улеснят 
пречистването на водосборния басейн на Segura.

Пречистването на водосборния басейн на Segura е един от приоритетите, предвидени в 
Раздел 3 — „Околна среда“ — на интегрираната оперативна програма на Murcia, която 
представлява част от Рамката за подкрепа от Общността за регионите по Цел 1 в 
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Испания за програмния период 2000—2006 г.

Проекти, свързани с почистването и пречистването на водите във водосборния район на 
въпросната река, също са допустими за съфинансиране от Кохезионния фонд.

За периода 1999—2003 г. за почистването на река Segura са инвестирани повече от 178 
милиона евро, включително около 146 милиона евро помощ от Общността.

С цел актуализиране на предоставените данни (през ноември 2003 г.), е приложена 
таблица, посочваща изпълнените проекти.
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Приложение

Инфраструктура в процес на изграждане за подробния план за почистване на Segura

I. Кохезионен фонд

Заглавие на проекта Общи разходи Помощ от Общността

A) Период 1999/2001 128 423 858 104 049 788 EUR

1. Почистване и пречистване на 
Vega Alta на Segura 9 663 755 EUR 7 636 755 EUR

2. Пречиствателна станция за отпадни води
 в Murcia-Este 28 099 029 EUR 23 884 175 EUR

3. Подобрения в инфраструктурата за
хидравлично почистване в областта на Murcia
– Фаза II 18 462 760 EUR 14 770 208 EUR

4. Работа по почистване и пречистване
във водосборния басейн на Segura 35 812 0000 EUR 28 649 600 EUR

5. Работа по почистване и пречистване
във водосборния басейн на Segura — 2001 г. 36 386 314 EUR 29 109 050 EUR

Б) Предмет на проучване от Комисията 12 000 0000 EUR 9 600 000 EUR

6. Почистване на Segura в региона на Murcia 12 000 0000 EUR 9 600 000 EUR

Общо, Кохезионен фонд (1999—2002) 140 423 858 EUR 113 649 788 EUR

II. Европейски фонд за регионално развитие — ЕФРР

Заглавие на проекта Общи разходи Помощ от Общността

Общо, ЕФРР (2000/2001) 8 502 670 EUR 6 377 003 EUR

7. Пречиствателна станция за отпадни води в Pliego 1 240 763 EUR 930 572 EUR

8. Пречиствателна станция за отпадни води в Cieza 4 842 327 EUR 3 631 745 EUR

9. Пречиствателна станция за отпадни води в Santomera 1 067 879 EUR 800 909 EUR

10. Допълнителна работа по
пречиствателна станция за отпадни води в Alcantarilla 590 865 EUR 443 149 EUR

11. Допълнителна работа по
пречиствателна станция за отпадни води в Blanca 313 529 EUR 235 147 EUR

12. Допълнителна работа по 
пречиствателна станция за отпадни води в Cehegín 189 486 EUR 142 115 EUR

13. Допълнителна работа по колектора в
San Felix (Murcia) 257 821 EUR 193 366 EUR

Общо, подробен план за почистване на Segura 
за периода 1999—2002 (Кохезионен фонд)
и периода 2000—2001 (ЕФРР) 148 926 528 EUR 120 026 791 EUR
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Инфраструктура в процес на изграждане за подробния план за почистване на Segura

Заглавие на проекта Общи разходи Помощ от 
Общността

I. Кохезионен фонд (1999—2003)

Почистване и пречистване на Vega Alta на Segura 9,663,755 EUR 7,636,755 EUR

Пречиствателна станция за отпадни води в Murcia-Este 28,099,029 EUR 23,884,175 EUR

Подобрения на инфраструктурата за хидравлично почистване в областта на Murcia – Фази II и III 22.026,612 EUR 17,621,289 EUR

Работа по почистване и пречистване във водосборния басейн на Segura 35,812,000 EUR 28,649,600 EUR

Работа по почистване и пречистване във водосборния басейн на Segura – 2001 г. 36,386,314 EUR 29,109,050 EUR

Почистване на Segura в региона на Murcia 12.000.000 EUR 9,600,000 EUR

Общо, Кохезионен фонд (1999—2003) 143,987,710 
EUR 116,500,869 EUR

II. Европейски фонд за регионално развитие — ЕФРР (Оперативна програма за Murcia — Цел 1 — период 2000/2006)

Общо, ЕФРР – 2000/2002 23,813,692 EUR 20,982,308 EUR

N.B. Сума, използвана до 31.12.2002 г. за мярка 3.3 – Почистване и пречистване на отпадни води,свързан с редица малки 
проекти и допълнителни работи по почистване и/или пречиствателни станции за отпадни води.

III. Работата по пречиствателната станция за отпадни води в Lorca, завършена през 2001 г., следва да бъде добавена към 
тези проекти, включени в Плана

10,349,735 EUR 8,279,788 EUR

N.B. Съгласно информацията, предоставена от испанските органи, пречистваните отпадни води се изливат в река 
Guadalentín. Тази вода е тествана от Генералната дирeкция по здравеопазване на региона на Murcia. 
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ОБЩО за периодите 1999—2003 г. (Кохезионен фонд) и 2000—2002 г. (ЕФРР) 178,151,137 
EUR 145,762,965 EUR
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7. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 март 2006 г.

„В предишните си отговори, Комисията предоставя информация за най-важните 
действия, предприети спрямо Кралство Испания съгласно член 226 от Договора за 
създаване на Европейската Общност с цел осигуряване на спазването на директивите на 
Общността, които се занимават с въпросите на водите и които се отнасят до 
разглеждания случай.

Както вече беше посочено, Комисията е започнала процедура за нарушение срещу 
Испания заради това, че Испания все още не е изпълнила задължението си да създаде 
подходящи пречиствателни станции за отпадни води за голям брой испански 
агломерации с повече от 15 000 ЕЖ (еквивалент жители), за които вече се очаква да 
бъдат оборудвани с канализационни системи и системи за вторично пречистване (т. е.
биологични) системи. В частност, членове 3 и 4 от Директива 91/271/EИО на Съвета от 
21 май 1991 г. относно пречистването на градските отпадни води не са били надлежно 
приложени.

Тази процедура, започната през 2004 г., обхваща няколко агломерации във водосборния 
басейн на река Segura, които принадлежат към провинциите на Murcia и Alicante. 
Процедурата е в ход в момента; Комисията проучва информацията, изпратена от
испанските органи, и се е заела да провери съответствието на всички агломерации от 
повече от 15 000 ЕЖ, които са свързани с водосборния басейн на река Segura.

По отношение специално на този водосборен басейн, испанските органи са изпратили 
на Комисията плана за възстановяване на околната среда при водосборния басейн на
Segura, който подлежи на изпълнение от автономните общности на Murcia и Valencia. В 
момента планът е в процес на изпълнение в различните области, които обхваща. Нещо 
повече, в областта предстои да бъдат извършени значителни инвестиции, които ще 
бъдат съфинансирани от Общността. Приложена е и по-подробна информация за това 
финансиране. Постепенното прилагане на тези мерки без съмнение ще подобри 
почистването на водосборния басейн на Segura.

В заключение, испанските органи предприемат положителни мерки, които ще помогнат 
да се разреши проблемът със замърсяването в река Segura, който е предмет на тези 
петиции. Във всички случаи, в ролята си на пазител на Договорите, Комисията
продължава да наблюдава прилагането на правото на Общността в областта на 
околната среда от националните органи.“
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Приложение I
Информация за финансирането

На 9 февруари 2006 г. испанските органи предоставят на Комисията актуализирана 
информация за проектите, финансирани в рамките на ЕФРР и Кохезионния фонд за 
дренажните дейности в басейна на река Segura, в рамките на „План за цялостен дренаж 
на река Segura“ (Plan de Saneamiento Integral del Río Segura).
В плана са пряко включени три региона. По-долу е представена обобщена таблица с 
проекти, започнати в периода 1.1.2000 г. — края на 2005 г.:

Регион # на проекти Обща сума (допустими 
разходи)

Castilla-La Mancha Няма финансирани 
проекти в рамките на 
Оперативна програма
2000—2006 г.

0 EUR

Comunidad Valenciana Два проекта в рамките на 
Кохезионния фонд

15,978,000 EUR

Murcia Тридесет и пет проекта в 
рамките на Оперативна 
програма 2000—2006 г.

46,866,291 88 EUR

Приложеното приложение посочва подробно вида на работите, общините, които 
участват и отделните суми за всеки проект.
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Приложение II
Данни по региони и проекти
Регион Проект Допустими разходи (за 

проект)

Castilla-La Mancha Няма финансирани 
проекти в рамките на 
Оперативна програма 
2000—2006 г.

Comunidad Valenciana Проект по Кохезионен 
фонд

„Дренаж на левия бряг на 
река Segura: 
 1ви етап (Albatera – San 

Isidro, Catral-Dolores, 
San-Fulgencio-Daya 
nueva-Daya vieja).

 2-ри етап (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y G r a n j a  de 
Rocamora)

Допустими разходи за 1 ви

етап:

9,140,000 EUR

Допустими разходи за 2-
ри етап:

6,838,000 EUR

Регион на Murcia Разширяване на 
пречиствателната станция 
в Cieza.

Допълнителни работи по 
канализационните тръби в 
San Felix

Допълнителни работи по 
пречиствателната станция 
в Blanca

Пречиствателна станция 
за отпадни води — Pliego.

Пречиствателна станция 
за отпадни води, 
допълнителни работи: 
Alcantarilla.

Пречиствателна станция 
за отпадни води, 
допълнителни работи: 

Допустими разходи:
6,450,539 EUR

Допустими разходи:
420,577 74 EUR

Допустими разходи:
334,199 84 EUR

Допустими разходи:
1,509,697 81 EUR

Допустими разходи:
683,242 58 EUR

Допустими разходи:
184,017 90 EUR
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Cehegin

Пречиствателна станция 
за отпадни води,
водоприемник: Fortuna.

Пречиствателна станция 
за отпадни води, 
водоприемник: Santomera.

Пречиствателна станция 
за отпадни води: Fortuna
Дренаж на водата: 
Villanueva и Ullea.

Пречиствателна станция 
за отпадни води, 
допълнителни работи: 
Abanilla.

Дренаж на водата: Ojos и 
Ricote.

Канализационни тръби в
Alhama.

Централна 
канализационна тръба: 
допълнителни работи: 
Murcia

Главна канализационна 
тръба: Caravaca.

Канализационна тръба в
Pedanías Caravaca

Канализационна тръба: La 
Encarnación de Caravaca

Пречиствателна станция 
за отпадни води, 
допълнителни работи: 
Abarán.
Пречиствателна станция 
за отпадни води, Librilla.

Допустими разходи:
464,731 62 EUR

Допустими разходи:
1,262,438 79 EUR

Допустими разходи:
2,330,564 98 EUR
Допустими разходи:
1,680,164,50 EUR

Допустими разходи:
227,144 89 EUR

Допустими разходи:
41,624 69 EUR

Допустими разходи:
1,341 782 43 EUR

Допустими разходи:
488,656 50 EUR

Допустими разходи:
2,282,445 24 EUR

Допустими разходи:
4,360,198 08 EUR

Допустими разходи:
426,332 13 EUR

Допустими разходи:
469,372 19 EUR

Допустими разходи:
3,334,398 73 EUR

Допустими разходи:
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Пречиствателна станция 
за отпадни води, 
Moratalla.

Канализационна тръба в 
центъра на Abanilla.

Пречиствателна станция 
за отпадни води: 
изпомпване и 
подновяване в La Ermita.

Главна канализационна 
тръба: Librilla.

Водоприемник: El Paretón 
de Totana.

Пречиствателна станция 
за отпадни води, 
допълнителни работи. 
Alhama.

Пречиствателна станция 
за отпадни води:
разширяване. Santomera.

Пречиствателна станция 
за отпадни води, 
допълнителни работи. 
Molina de Segura.

Главна канализационна 
тръба: Moratalla.

Пречиствателна станция 
за отпадни води: Fortuna.

Пречиствателна станция 
за отпадни води: Ceuti.

Пречиствателна станция 
за отпадни води: Mula.

Съвременно пречистване 
на отпадни води: 
Clasparra.

Главна канализационна 

3,243,062 41 EUR

Допустими разходи:
130,347 77 EUR

Допустими разходи:
893,187 64 EUR

Допустими разходи:
280,403 29 EUR

Допустими разходи:
205,546 81 EUR

Допустими разходи:
623,078 48 EUR

Допустими разходи:
2,856,677 30 EUR

Допустими разходи:
2,489,719 18 EUR

Допустими разходи:
728,517 29 EUR

Допустими разходи:
1,258,417 26 EUR

Допустими разходи:
2,005,618 80 EUR

Допустими разходи:
1,204,820 69 EUR

Допустими разходи:
1,302,468 70 EUR

Допустими разходи:
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тръба: Mahoya de Abanilla.

Главна канализационна 
тръба: допълнителни 
работи. Beniel.

Главна канализационна 
тръба: допълнителни 
работи. Caravaca.

207,018 35 EUR

Допустими разходи:
151,667 73 EUR

Допустими разходи:
993,610 01 EUR
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8. Допълнителен отговор от Комисията относно петиция 0437/2001, получен на 
20 март 2009 г.

„Източниците на замърсяване, които засягат река Segura в региона на Murcia са 
многобройни, основно селскостопански и градски. Въпреки постигнатия напредък, 
включително изпълнението на плана за възстановяване на околната среда при 
водосборния басейн на река Segura, положението към днешния момент все още е 
незадоволително. Поради тази причина процедурата по член 226 от Договора за 
създаване на Европейската общност продължава.

Тази процедура има два аспекта:

Първо, замърсяването от селскостопански източници се проучва съгласно Директива
91/676/EИО1 на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници.

Комисията продължава усилията си за подобряване на положението и обсъжданията с 
испанските органи в рамките на процедурата за нарушение 2002/2009 продължават. 
Целта е, ако е необходимо, да се предприеме действие възможно най-скоро след 
приключването на тези контакти и обсъждания и на оценката на положението относно 
наблюдението, както и на определянето на уязвимите зони. Очаква се те да приключат 
в първото тримесечие на 2009 г.

Второ, положението със замърсяването от градски източници е проследено в 
светлината на Директива 91/271/EИО2 на Съвета относно пречистването на градските 
отпадни води. Въз основа на последната информация, получена от испанските органи в 
контекста на процедурите за нарушение 2002/2013 и 2004/2031, Комисията счита, че 
въпреки че няколко агломерации във водосборния район на река Segura (регионите на 
Murcia и Alicante) все още нямат подходящо пречистване на градските отпадни води, 
никоя от тях не принадлежи на региона на Murcia.

Осигуряването на пълно съответствие с двете горепосочени директиви e от 
първостепенно значение за разрешаването на дългогодишния проблем със 
замърсяването на река Segura и Комисията ще продължи усилията си до постигане на 
пълно съответствие.

Комисията ще информира комисията по петиции за развитието по този случай.“

9. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Евентуалните източници на замърсяване, които засягат река Segura в региона на Murcia,
са многобройни, основно селскостопански и градски. Положението днес се е подобрило 
и правните действия, предприети по-рано от Комисията в рамките на няколко 
процедури за нарушение съгласно член 258 от ДФЕС, са преустановени.

                                               
1 OВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1-8
2 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40-52
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Първо, замърсяването от селскостопански източници беше проучено съгласно 
Директива 91/676/EИО1 на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници. Спорните въпроси относно прилагането на посочената 
директива, наблюдението и определянето на уязвимите зони, понастоящем вече са 
решени. Следователно, регионът Murcia вече е извън процедурата за нарушение.
На второ място, положението със замърсяването от градски източници беше 
проследено отблизо в светлината на Директива 91/271/EИО2 на Съвета относно 
пречистването на градските отпадни води. Оценката, извършена от Комисията показва, 
че пречистването на градските отпадъчни води в агломерациите в речния басейн на 
Segura понастоящем отговаря на съответните изисквания на Директива 91/271/ЕИО на 
Съвета. Някои нерешени въпроси, във връзка с неподходящо обработване на градските 
отпадъчни води в някои от крайбрежните агломерации в региона Murcia, но които не са 
свързани със замърсяването на река Segura, продължават да бъдат разглеждани по реда 
на текущата процедура за нарушение.

С оглед на гореизложеното Комисията счита, че тежките проблеми на замърсяването, 
които по-рано засягаха водосборния басейн на река Segura, са решени в съответствие с 
правилното прилагане на екологичното законодателство на ЕС.

                                               
1 ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1-8.
2 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40-52.


