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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0437/2001, adresată de José Antonio Muñoz Grau, de naţionalitate 
spaniolă, în numele „Asociación Comisión Pro-Río”, privind poluarea râului 
Segura din regiunea Murcia

Petiţia nr. 1026/2002, adresată de Pedro Marset Campos, de naţionalitate 
spaniolă, privind poluarea constantă şi fără posibilitate de reducere a râului 
Segura şi, în consecinţă, a canalelor de irigaţii conectate la acesta

1. Rezumatul petiţiei nr. 0437/2001

0437/2001 – Petentul solicită Comisiei pentru petiții trimiterea unei delegații pentru a 
investiga riscurile pentru sănătatea publică a rezidenților zonei Orihuela, aflată pe cursul 
inferior al râului Segura. Acesta susține că râul, utilizat efectiv drept canalizare deschisă, este 
unul dintre cele mai poluate din Europa și că legislația comunitară din domeniul mediului este 
încălcată.

1026/2002 – Petentul, membru al Parlamentului European, își exprimă îngrijorarea privind 
problemele grave cauzate de contaminarea râului Segura și a bazinului său hidrografic, în 
privința sănătății publice, a calității vieții, a mediului etc. Analizele efectuate la stația de 
epurare Lorca au revelat urme de cadmiu și crom, periculoase pentru sănătatea umană. În 
plus, apa contaminată este utilizată pentru irigarea de terenuri cultivate, pe care se produc 
culturi destinate consumului uman.

2. Admisibilitate

Declarate admisibile la 24 septembrie 2001 și 5 mai 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2002

„Petentul își exprimă îngrijorarea în privința deteriorării și a poluării râului Segura, în zonele 
Murcia și Alicante din Spania, și susține că legislația comunitară în domeniul mediului este 
încălcată.

În primul rând, trebuie remarcat că râul Segura nu are un debit regulat, ceea ce reduce 
schimbul între apele de suprafață și cele subterane, rezultând, astfel, sărăturarea progresivă a 
solului.

Starea în care se află solul este, de asemenea, rezultatul activităților agricole locale care 
generează concentrații mari de nitrați. În acest context, se atrage atenția asupra Directivei 
91/676/CEE1 a Consiliului din 21 mai 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați proveniți din surse agricole. 

În raport cu Directiva 91/676/CEE, Comisia a inițiat două proceduri de încălcare a dreptului 
comunitar împotriva Spaniei, în temeiul articolului 266 din Tratatul CE și a înregistrat o 
plângere la Curtea de Justiție a Comunităților Europene.

În primul rând, trebuie subliniat că prin hotărârea din 1 octombrie 1998 în cauza C-97/71, 
Curtea de Justiție a decis împotriva Spaniei, hotărând că, prin nedesemnarea zonelor 
considerate vulnerabile și prin nestabilirea de coduri de bune practici în domeniul agriculturii, 
Spania și-a încălcat obligațiile asumate în temeiul articolelor 3 și 4 din Directiva 91/676/CEE. 
În urma acestei hotărâri, Spania a oferit informații privind desemnarea zonelor vulnerabile de 
pe teritoriul său, împreună cu codurile de bune practici în domeniul agriculturii.

În al doilea rând, trebuie observat că, prin hotărârea din 13 aprilie 2000 în cauza C-274/98, 
Curtea de Justiție a decis împotriva Spaniei, deoarece aceasta nu a elaborat programe de 
acțiune în conformitate cu articolul 5 din Directiva 91/676/CEE a Consiliului. În prezent, 
Comisia monitorizează respectarea acestei sentințe de către autoritățile spaniole.

De asemenea, trebuie notată adoptarea de către Comunitatea Autonomă din Murcia a unui cod 
de practici în domeniul agriculturii, aprobat prin Ordinul din 31 martie 1998 și publicat în 
Monitorul Oficial al acesteia la 15 aprilie 1998.

Poluarea cu nitrați a straturilor acvifere subterane, în special ale celor din Pliocen și 
Cuaternar, confirmată de autorități, care recunosc impactul major al irigării culturilor, le-a 
determinat să desemneze ca zonă vulnerabilă aria supusă în cel mai înalt grad riscurilor, până 
la sfârșitul lui 2001. Se pare că acum se elaborează un program de acțiune.

Comisia speră că măsurile menționate mai sus vor contribui la rezolvarea problemei, nu doar 
în zona la care se referă petiția, ci și în întreaga Spanie. Comisia va continua să depună toate 
eforturile necesare pentru a se asigura că autoritățile spaniole desemnează toate zonele 
vulnerabile din toate provinciile în care apele dulci sau sărate sunt în pericol de poluare cu 
azot din cauza activităților agricole și că acestea introduc rapid programe de acțiune în acest 
sens.

                                               
1 JO L 375, 31.12.1991, p. 1.
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Comisia este la curent și cu problemele apărute în Spania în ceea ce privește punerea în 
aplicare a Directivei 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de 
anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității1. În urma procedurii 
de încălcare a dreptului comunitar inițiate împotriva Spaniei de către Comisie, în temeiul 
articolului 226 din Tratatul CE, Curtea de Justiție a Comunităților Europene a decis împotriva 
Spaniei2 deoarece aceasta nu a adoptat programele de reducere a poluării apelor cu substanțele 
enumerate în lista II din anexa la Directiva 76/464/CEE a Consiliului, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din această directivă. Au mai fost condamnate de către Curte și alte state membre, 
pe aceeași bază juridică.

Autoritățile spaniole au adoptat o serie de măsuri de rezolvare a problemei, inclusiv planuri 
interne de captare a apei. În plus, Legea 29/1985 privind resursele de apă a fost modificată 
substanțial prin Legea 46/1999. Autoritățile spaniole au anunțat, totodată, adoptarea 
Decretului Regal 995/2000 din 2 iunie, de stabilire a obiectivelor de calitate în privința 
anumitor substanțe periculoase („por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes”).

Prevederile și măsurile adoptate de Spania constituie un pas pozitiv spre îndeplinirea 
obligațiilor asumate în temeiul Directivei 76/464/CEE și, în special, în temeiul articolului 7 
din aceasta. Cu toate acestea, Comisia consideră că hotărârea Curții de Justiție nu a fost încă 
pusă integral în aplicare. Din acest motiv, Spaniei i-a fost trimisă o scrisoare de punere în 
întârziere, în conformitate cu articolul 228 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

S-a primit răspunsul autorităților spaniole, acesta fiind analizat în momentul de față de către 
Comisie. Autoritățile spaniole au înaintat o copie a unui raport al Ministerului Mediului 
privind programele de reducere a poluării cauzate de substanțele enumerate în lista II, în 
conformitate cu articolul 7 din Directiva 76/464/CEE, și informații privind diversele 
comunități autonome.

Situația râului Segura a fost, de asemenea, îmbunătățită prin implementarea măsurilor 
enumerate anterior. În acest sens, autoritățile spaniole au informat Comisia în privința 
planului de recuperare ecologică a bazinului hidrografic al râului Segura. Planul, elaborat de 
Ministerul Mediului și de comunitățile autonome Murcia și Valencia, în curs de implementare 
în prezent, presupune, printre altele, construirea unei stații de epurare, acorduri între autorități 
și industriile vizate, monitorizarea de către autorități și investiții majore.

De asemenea trebuie reținut că epurarea râului Segura este una dintre prioritățile Axei 3, 
„Mediu”, a programului operațional integrat pentru Murcia, care este parte a programului-
cadru de sprijin comunitar pentru regiunile din Spania vizate de Obiectivul 1, pentru perioada 
2000-2006. Ajutorul acordat prin intermediul fondurilor structurale comunitare pentru 
măsurile în cauză este în valoare totală de 428,5 milioane de euro. În cele din urmă, proiectele 
de curățare și epurare a apelor din bazinul hidrografic al râului sunt eligibile pentru finanțare 
comună prin Fondul de Coeziune.”

                                               
1 JO L 129, 18.5.1976.
2 Hotărârea din 25.11.1998 în cauza C-214/96.
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4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 17 septembrie 2002

„În comunicarea anterioară, Comisia a oferit informații privind acțiunile cele mai 
semnificative întreprinse împotriva Spaniei pentru asigurarea respectării directivelor 
comunitare privind resursele de apă, relevante pentru cazul avut în vedere.

Aceste proceduri generale privesc întreaga Spanie, însă măsurile adoptate de autoritățile 
spaniole în vederea punerii în aplicare a Directivei 91/676/CEE1 a Consiliului din 21 mai 
1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, a 
Directivei 76/464/CEE2 a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite 
substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității și a Directivei 91/271/CEE A
Consiliului3 privind tratarea apelor urbane reziduale vor contribui la rezolvarea problemei 
poluării râului Segura, care constituie obiectul prezentei petiții.

În acest sens, autoritățile spaniole au înaintat Comisiei planul de recuperare ecologică a 
bazinului hidrografic al râului Segura. Planul, elaborat de Ministerul Mediului și de 
comunitățile autonome Murcia și Valencia presupune, printre altele, construcția de stații de 
epurare, acorduri între autorități și industriile vizate, monitorizarea de către autorități și 
prevederea de sancțiuni, precum și investiții majore.

Acest plan este în prezent implementat în diversele zone menționate. Au fost puse în 
funcțiune șase noi stații de epurare la începutul anului 2002, în vederea curățării bazinului 
râului Segura, mai ales pe cursul mediu și inferior al râului („Vega Media y Baja”).

În privința planurilor de curățare a râului Segura, Comisia dorește să sublinieze că, în temeiul 
principiului subsidiarității și al Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 
1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la Fondurile structurale, atât selecția, cât 
și implementarea proiectelor cad în sfera răspunderii statelor membre.

Astfel, la 10 iulie 2002, Comisia a solicitat în scris autorităților spaniole o listă a proiectelor 
cofinanțate în cadrul fondurilor structurale, precum și informații detaliate privind proiectele 
finanțate prin Fondul de Coeziune, relevante pentru problema în cauză.”

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 27 februarie 2003

„În comunicarea anterioară, Comisia a oferit informații privind acțiunile cele mai 
semnificative întreprinse împotriva Spaniei, în temeiul articolului 226 din Tratatul CE, pentru 
asigurarea respectării directivelor comunitare privind resursele de apă, relevante pentru cazul 
avut în vedere. Aceste acțiuni generale vor contribui la rezolvarea problemei poluării râului 
Segura, care face obiectul prezentei petiții.

În acest sens, s-a arătat deja că autoritățile spaniole au înaintat Comisiei planul de recuperare 
ecologică a bazinului hidrografic al râului Segura. Planul, elaborat de Ministerul Mediului și 
de comunitățile autonome Murcia și Valencia presupune, printre altele, construcția de stații de 
epurare, acorduri între autorități și industriile vizate, monitorizarea de către autorități și 
                                               
1 JO L 375, 31.12.1991, p. 1.
2 JO L 129, 18.5.1976.
3 JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
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prevederea de sancțiuni, precum și investiții majore. Acest plan este în prezent implementat în 
diversele zone menționate.

În plus, Comisia analizează în momentul de față o plângere (înregistrată cu numărul 
2002/4808) privind poluarea râului Guadalentín, afluent al râului Segura, din Comunitatea 
Autonomă Murcia.

Sunt planificate investiții majore pentru zona respectivă. Odată implementate, aceste măsuri 
vor îmbunătăți activitatea de curățare a bazinului hidrografic al râului Segura.

Sunt anexate date privind aceste investiții care fac obiectul unei cofinanțări comunitare în 
cadrul Fondului de Coeziune sau al Fondului european de dezvoltare regională (FEDR).”

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 6 iulie 2004

„Planul de recuperare ecologică a bazinului hidrografic al râului Segura continuă să fie 
implementat.

În cadrul investigației aferente plângerii 2002/4808 privind poluarea râului Guadalentín, 
afluent al râului Segura, Comisia a contactat autoritățile spaniole pentru obținerea de 
informații privind punerea în aplicare a directivelor 91/271/CEE și 76/464/CEE în cazul avut 
în vedere. Autoritățile spaniole au trimis un raport voluminos, foarte tehnic, privind 
progresele înregistrate. Răspunsul este analizat, în momentul de față, de către Comisie.

Sunt planificate investiții majore pentru zona respectivă, ce fac obiectul cofinanțării 
comunitare. Fără îndoială, odată implementate aceste măsuri, ele vor facilita decontaminarea 
bazinului hidrografic al râului Segura.

Trebuie, de asemenea, notat că epurarea bazinului râului Segura este una din prioritățile Axei 
3, „Mediu”, a programului operațional integrat pentru Murcia, care este parte a programului-
cadru de sprijin comunitar pentru regiunile din Spania vizate de Obiectivul 1, pentru perioada 
2000-2006. 

Proiectele de curățare și epurare a apelor din bazinul hidrografic al râului respectiv sunt 
eligibile pentru cofinanțare prin Fondul de Coeziune. 

În perioada 1999-2003 s-au investit peste 178 milioane de euro, dintre care 146 milioane de 
euro sub formă de ajutor comunitar, în curățarea râului Segura.

În vederea actualizării datelor furnizate (în noiembrie 2003), se anexează un tabel privind 
proiectele încheiate.” 
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Anexă

Infrastructuri în construcție pentru planul exhaustiv de curățare a râului Segura

I. Fondul de Coeziune

Titlul proiectului Costul total Asistență comunitară

A) Perioada 1999/2001 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Curățarea și epurarea Vega Alta a râului Segura 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Stația de tratare a apelor reziduale Murcia-Este 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Îmbunătățirea infrastructurii hidraulice de
 curățare pentru zona Murcia – Faza a II-a 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Curățarea și epurarea bazinului hidrografic
al râului Segura 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Curățarea și epurarea bazinului hidrografic
al râului Segura - 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) Investigate în prezent de către Comisie 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Curățarea râului Segura din regiunea Murcia 12 000 0000 € 9 600 000 €

Total, Fondul de Coeziune (1999-2002) 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Fondul european de dezvoltare regională -FEDR

Titlul proiectului  Costul total Asistență comunitară

Total, FEDR (2000/2001) 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Stația Pliego de tratare a apelor reziduale 1 240 763 € 930 572 €

8. Stația Cieza de tratare a apelor reziduale 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Stația Santomera de tratare a apelor reziduale 1 067 879 € 800 909 €

10. Lucrări suplimentare la stația Alcantarilla 
de tratare a apelor reziduale 590 865 € 443 149 €

11. Lucrări suplimentare la stația Blanca 
de tratare a apelor reziduale 313 529 € 235 147 €

12. Lucrări suplimentare la stația Cehegín 
de tratare a apelor reziduale 189 486 € 142 115 €

13. Lucrări suplimentare la 
colectorul San Felix (Murcia) 257 821 € 193 366 €

Total, - planul exhaustiv de curățare a râului Segura
pentru perioada 1999-2002 (Fondul de Coeziune)
și pentru perioada 2000-2001 (FEDR) 148 926 528 € 120 026 791 €
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Infrastructuri în construcție pentru planul exhaustiv de curățare a râului Segura

Titlul proiectului Costul total Asistență comunitară

I. Fondul de Coeziune (1999-2003)

Curățarea și epurarea Vega Alta a râului Segura 9 663 755 € 7 636 755 €

Stația Murcia-Este de tratare a apelor reziduale 28 099 029 € 23 884 175 €

Îmbunătățirea infrastructurii hidraulice de curățare pentru zona Murcia – Fazele a II-a și a III-a 22 026 612 € 17 621 289 €

Curățarea și epurarea bazinului hidrografic al râului Segura 35 812 000 € 28 649 600 €

Curățarea și epurarea bazinului hidrografic al râului Segura – 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

Curățarea râului Segura din regiunea Murcia 12 000 000 € 9 600 000 €

Total, Fondul de Coeziune (1999-2003) 143 987 710 € 116 500 869 €

II. Fondul european de dezvoltare regională (Program Operațional pentru Murcia – Obiectivul 1 – perioada 2000/2006)

Total, FEDR (2000/2002) 23 813.692 € 20 982 308 €

N.B. Sumă implementată până la 31.12.2002, în cadrul măsurii 3.3 – Curățarea și epurarea apelor reziduale, pentru un număr de 
proiecte mici și activități suplimentare de curățare și/sau stații de tratare a apelor reziduale.

III. Lucrările la stația Lorca de tratare a apelor reziduale, terminată în 2001 ar trebui adăugate la proiectele incluse în plan 10 349 735 € 8 279 788 €

N.B. Conform informațiilor furnizate de autoritățile spaniole, apele reziduale tratate sunt deversate în râul Guadalentín. Apa este 
testată de Direcția Generală de Sănătate a Regiunii Murcia. 

TOTAL pentru perioadele 1999-2003 (Fondul de Coeziune) și 2000-2002 (FEDR) 178 151 137 € 145.762.965 €
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7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 28 martie 2006

„În comunicarea anterioară, Comisia a oferit informații privind acțiunile cele mai 
semnificative întreprinse împotriva Regatului Spaniei, în temeiul articolului 226 din Tratatul 
CE, pentru asigurarea respectării directivelor comunitare privind resursele de apă, relevante 
pentru cazul avut în vedere.

După cum s-a menționat deja, Comisia a inițiat proceduri de încălcare a dreptului comunitar 
împotriva Spaniei, pentru nerespectarea în continuare a obligației de a pune în funcțiune stații 
corespunzătoare de tratare a apelor reziduale într-un mare număr de aglomerări din Spania, cu 
e.p. (echivalent populație) de peste 15 000, care ar fi trebuit să fie deja dotate cu sisteme de 
colectare și tratament secundar (biologic). În speță, nu au fost puse în aplicare în mod 
corespunzător articolele 3 și 4 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 
privind tratarea apelor reziduale.

Aceste proceduri, inițiate în 2004, acoperă un mare număr de aglomerări din bazinul 
hidrografic al râului Segura, aparținând provinciilor Murcia și Alicante. Procedurile sunt în 
derulare, în momentul de față; Comisia analizează informațiile transmise de către autoritățile 
spaniole și a întreprins verificarea respectării dispozițiilor menționate anterior în cazul tuturor 
aglomerărilor de peste 15 000 e.p. din bazinul hidrografic al râului Segura.

În ceea ce privește direct bazinul hidrografic în cauză, autoritățile spaniole au înaintat 
Comisiei planul de recuperare ecologică pentru bazinul hidrografic al râului Segura, care 
trebuie implementat în comunitățile autonome Murcia si Valencia. Acest plan este în prezent 
implementat în diversele zone menționate. În plus, se prevăd investiții substanțiale, 
cofinanțate de către comunitate, pentru zona respectivă. S-au anexat informații mai detaliate 
privind respectiva finanțare. Cu siguranță, aplicarea treptată a acestor măsuri va îmbunătăți 
activitățile de curățare a bazinului hidrografic al râului Segura.

În concluzie, autoritățile spaniole iau măsuri pozitive pentru rezolvarea problemei poluării 
râului Segura, care a făcut obiectul prezentelor petiții. În orice caz, în calitatea sa de gardian al 
tratatelor, Comisia continuă să monitorizeze punerea în aplicare a legislației comunitare în 
domeniul mediului de către autoritățile naționale.”
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Anexa I 
Informații privind finanțările

La 9 februarie 2006, autoritățile spaniole au depus la Comisie informații actualizate privind 
proiectele finanțate în cadrul FEDR și al Fondului de Coeziune pentru drenajul bazinului 
râului Segura, în cadrul „Planului de Drenaj Integral al Râului Segura” (Plan de Saneamiento 
Integral del Río Segura).
În plan sunt implicate direct trei regiuni. Tabelul de mai jos rezumă proiectele lansate în 
perioada 01.01.2000 – sfârșitul lui 2005:

Regiunea Nr. de proiecte Suma totală (costuri 
eligibile)

Castilla-La Mancha Nu s-au finanțat proiecte în 
cadrul PO 2000-2006

0 €

Comunidad Valenciana Două proiecte, în cadrul 
Fondului de Coeziune

15 978 000 €

Murcia Treizeci și cinci de proiecte, 
în cadrul Programului 
Operațional 2000-2006

46 866 291,88 €

Anexa inclusă detaliază tipurile de lucrări, municipalitățile implicate și sumele individuale per 
proiect.
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Anexa II 
Detalii per regiune și detalii per proiect
Regiunea Proiectul Costuri eligibile (per 

proiect)

Castilla-La Mancha Nu s-au finanțat proiecte în 
cadrul PO 2000-2006

Comunidad Valenciana Proiect în cadrul Fondului de 
Coeziune

„Drenarea malului stâng al 
râului Segura: 
 Faza 1 (Albatera-San Isidro, 

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

 Faza a 2-a (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y G r a n j a  de 
Rocamora.

Cost eligibil faza 1:

9 140 000 €

Cost eligibil faza a 2-a:

6 838 000 €

Regiunea Murcia Extinderea stației de epurare 
Cieza.

Lucrări suplimentare, conducta 
de drenare San Felix 

Lucrări suplimentare, stația de 
epurare Blanca 

Stație de epurare a apelor 
reziduale Pliego.

Stație de epurare a apelor 
reziduale, lucrări suplimentare: 
Alcantarilla.

Stație de epurare a apelor 
reziduale, lucrări suplimentare: 
Cehegin

Stație de epurare a apelor 
reziduale, emisar: Fortuna.

Stație de epurare a apelor 
reziduale, emisar: Santomera.

Stație de epurare a apelor 

Cost eligibil:
6 450 539 €

Cost eligibil:
420 577,74 €

Cost eligibil:
334 199,84 €

Cost eligibil:
1 509 697,81 €

Cost eligibil:
683 242,58 €

Cost eligibil:
184 017,90 €

Cost eligibil:
464 731,62 €

Cost eligibil:
1 262 438,79 €

Cost eligibil:
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reziduale: Fortuna.
Drenare a apei: Villanueva și 
Ullea.

Stație de epurare a apelor 
reziduale, lucrări suplimentare: 
Abanilla.

Drenare a apei: Ojos și Ricote.

Conducte de drenare Alhama.

Conducta centrală de drenare: 
lucrări suplimentare: Murcia

Conducta generală de drenare: 
Caravaca.

Conducta de drenare Pedanías 
Caravaca

Conducta de drenare: La 
Encarnación de Caravaca

Stație de epurare a apelor 
reziduale, lucrări suplimentare: 
Abarán.

Stație de epurare a apelor 
reziduale, Librilla

Stație de epurare a apelor 
reziduale, Moratalla.

Conducta de drenare Abanilla-
centru.

Stație de epurare a apelor 
reziduale: pompe și reutilare. 
La Ermita.

Conducta generală de drenare: 
Librilla.

Emisar: El Paretón de Totana.

Stație de epurare a apelor 
reziduale: lucrări suplimentare: 

2 330 564,98 €
Cost eligibil:
1 680 164,50 €

Cost eligibil:
227 144,89 €

Cost eligibil:
41 624,69 €

Cost eligibil:
1 341 782,43 €

Cost eligibil:
488 656,50 €

Cost eligibil:
2 282 445,24 €

Costuri eligibile
4 360 198,08 €

Cost eligibil:
426 332,13 €

Cost eligibil:
469 372,19 €

Cost eligibil:
3 334 398,73 €

Cost eligibil:
3 243 062,41 €

Cost eligibil:
130 347,77 €

Cost eligibil:
893 187,64 €

Cost eligibil:
280 403,29 €

Cost eligibil:
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Alhama.

Stație de epurare a apelor 
reziduale: extindere. 
Santomera.

Stație de epurare a apelor 
reziduale: lucrări suplimentare: 
Molina de Segura.

Conducta generală de drenare: 
Moratalla.

Stație de epurare a apelor 
reziduale: Fortuna.

Stație de epurare a apelor 
reziduale: Ceuti.

Stație de epurare a apelor 
reziduale: Mula.

Stație de tratare avansată a 
apelor reziduale: Clasparra.

Conducta generală de drenare: 
Mahoya de Abanilla.

Conducta generală de drenare: 
lucrări suplimentare: Beniel.

Conducta generală de drenare: 
lucrări suplimentare: Caravaca.

205 546,81 €

Cost eligibil:
623 078,48 €

Cost eligibil:
2 856 677,30 €

Cost eligibil:
2 489 719,18 €

Cost eligibil:
728 517,29 €

Cost eligibil:
1 258 417,26 €

Cost eligibil:
2 005 618,80 €

Cost eligibil:
1 204 820,69 €

Cost eligibil:
1 302 468,70 €

Cost eligibil:
207 018,35 €

Cost eligibil:
151 667,73 €

Cost eligibil:
993 610,01 €
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8. Răspuns suplimentar din partea Comisiei privind petiția nr. 0437/2001, primit la 20
martie 2009

„Sursele poluării ce afectează râul Segura din regiunea Murcia sunt multiple, în principal de 
natură agricolă și urbană. În ciuda progreselor înregistrate, incluzând implementarea planului 
de recuperare ecologică a bazinului hidrografic al râului Segura, situația actuală este încă 
nesatisfăcătoare. Din acest motiv, acțiunea juridică în temeiul articolului 226 din Tratatul CE 
continuă. 

Acțiunea se derulează pe două planuri: 

În primul rând, poluarea din surse agricole este analizată în temeiul Directivei 91/676/CEE1 a 
Consiliului din 21 mai 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din 
surse agricole.

Comisia continuă eforturile de remediere a situației și discuțiile cu autoritățile spaniole, în 
condițiile în care procedura privind încălcarea dreptului comunitar 2002/2009 este în derulare. 
Există intenția de a se întreprinde acțiuni, la nevoie, cât mai curând posibil după contactarea 
autorităților spaniole și discuțiile cu acestea și după ce evaluarea situației monitorizării și 
desemnarea zonelor vulnerabile sunt finalizate. Încheierea acestei etape este estimată pentru 
primul trimestru din 2009.

În al doilea rând, situația poluării din surse urbane este urmărită în temeiul Directivei 
91/271/CEE a Consiliului2 privind tratarea apelor urbane reziduale. Pe baza celor mai recente 
informații primite de la autoritățile spaniole, în contextul procedurilor privind încălcarea 
dreptului comunitar 2002/2013 și 2004/2031, Comisia consideră că, deși o serie de aglomerări 
din bazinul hidrografic al râului Segura (regiunile Murcia și Alicante) nu beneficiază încă de 
tratare corespunzătoare a apelor urbane reziduale, niciuna din ele nu aparține regiunii Murcia. 

Respectarea integrală a celor două directive menționate anterior este esențială pentru 
rezolvarea problemei de lungă durată legate de poluarea râului Segura, iar Comisia își va 
continua eforturile până se va obține respectarea integrală a acestor directive.

Comisia va informa Comisia pentru petiții în legătură cu evoluția acestui caz.”

9. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

„Posibilele surse ale poluării ce afectează râul Segura din regiunea Murcia sunt multiple, în 
principal de origine agricolă şi urbană. În prezent, situaţia s-a îmbunătăţit, iar acţiunea juridică 
întreprinsă anterior de către Comisie în cadrul mai multor proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul articolului 258 din TFUE a fost abandonată.

În primul rând, poluarea din surse agricole a fost analizată în temeiul Directivei 91/676/CEE3

a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.  

                                               
1 JO L 375, 31.12.1991, p. 1-8.
2 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52.
3 JO L 375, 31.12.1991, p. 1-8.
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Aspectele nesoluţionate legate de punerea în aplicare a acestei directive, şi anume 
monitorizarea şi desemnarea zonelor vulnerabile, au fost rezolvate. Prin urmare, în prezent, 
Regiunea Murcia nu face obiectul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor.
În al doilea rând, situaţia poluării din surse urbane a fost urmărită îndeaproape în temeiul 
Directivei 91/271/CEE1 a Consiliului privind tratarea apelor urbane reziduale. Evaluarea 
efectuată de către Comisie indică faptul că tratarea apele urbane reziduale în aglomeraţiile din 
bazinul râului Segura respectă, în prezent, dispoziţiile relevante din Directiva 91/271/CEE a 
Consiliului.  Unele aspecte nesoluţionate legate de tratarea neadecvată a apelor urbane 
reziduale în unele dintre aglomeraţiile situate pe litoral din Regiunea Murcia, aspecte care nu 
sunt legate de poluarea râului Segura, continuă să fie abordate în cadrul procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, aflate în desfăşurare. 

Din perspectiva considerentelor anterioare, Comisia consideră că gravele probleme legate de 
poluare care au afectat bazinul râului Segura au fost abordate în mod corect, iar legislaţia UE 
privind mediul a fost pusă în aplicare în mod corespunzător. 

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52.


