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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0922/2010, внесена от Manuel Antonio Cao Prado, с испанско 
гражданство, от името на „Confraria de Pescadores“ („Асоциацията на 
рибарите“) на La Coruña (Испания), подкрепена от 16 подписа на други 
асоциации, относно замърсяване в Ria del Burgo (провинция La Coruña)

1. Резюме на петицията

Вносителят заявява, че няма план за почистване на Ria del Burgo (провинция La Coruña, 
Испания). Той се оплаква от безразличието на компетентните органи, които разрешават 
изхвърлянето на градски и промишлени отпадъци, които в много случаи са опасни за
човешкото здраве, в залива. Той счита, че е налице нарушение на правото на 
Общността и че засегнатите правителствени органи, включително министерството на 
околната среда, регионалното правителство на Галиция и местните органи не показват 
никаква загриженост по въпроса. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Комисията е на мнение, че прилагането на законодателството на ЕС ще допринесе за 
подобряването на качеството на околната среда в случаи като описания от вносителя на 
петицията. 

Рамковата директива на ЕС за водите (РДВ) 1 задължава държавите-членки да 
                                               
1 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
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предприемат действия, за да гарантират, че всички водни обекти (включително 
крайбрежните води) ще достигнат добро състояние на околната среда (а именно – без 
замърсяване) до 2015 г. РДВ задейства процес, който води до определянето на основните 
проблеми за околната среда, засягащи конкретни водни обекти, до определянето на цели 
за параметрите на околната среда, характеризиращи доброто състояние, и, в крайна 
сметка, до разработването и изпълнението на подходящи мерки за справяне с проблемите. 

Една от най-важните дейности при прилагането на РДВ е приемането на т.нар. план за 
управление на речните басейни, който следва да включва цели и мерки за справяне със 
замърсяването на водите и седиментите и с последствията от такова замърсяване. 
Комисията е предприела правни действия срещу Испания за това, че не е приела, наред 
с другото, план за управление на крайбрежните води за района, за който се отнася 
петицията.

Достигането на такова добро състояние ще бъде възможно само ако бъдат приложени и 
други важни законодателни текстове на ЕС. Това се отнася още повече за Директивата 
за пречистването на градските отпадъчни води. Както е посочено от вносителя, 
пречиствателната система за отпадъчните води, генерирани от агломерацията La 
Coruña, все още не е напълно готова и не работи.

Директива 2006/113/ЕО1 относно изискванията за качеството на водите с черупкови 
организми (член 5) задължава държавите-членки да подготвят конкретни програми за 
намаляване на замърсяването в срок от шест години след определянето на района за 
зона, в която се развъждат черупкови организми. Районът е определен като такъв през 
1993 г. (BOE №º 312, 30 декември 1993 г.). Тази директива ще бъде отменена 13 години 
след датата на влизането в сила на Рамковата директива за водите (през 2013 г.).

Относно правните съображения, описани по-горе, Комисията би желала да посочи 
следното:

- Във връзка с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води 
Комисията заведе дело срещу Кралство Испания в Съда на ЕС (Дело C-343/10), 
което включва и агломерацията La Coruña, където се намира Ría del Burgo;

- Във връзка с Директива 2000/60/ЕО за водите, Комисията е предприела правни 
действия (издадено е мотивирано становище съгласно член 258 от ДФЕС –
последната стъпка преди въпросът да бъде отнесен в Съда на ЕС) срещу Испания за 
това, че не е приела плана за управление на крайбрежните води в района, посочен в 
петицията;

- Във връзка с Директива 2006/113/ЕО относно изискванията за качеството на водите 
с черупкови организми, след разследване от страна на Комисията и направените 
последващи постъпки пред испанските органи, компетентните органи предложиха 

                                                                                                                                                  
23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите, OВ L 327, 22.12.2000 г.

1 ОВ L 376, 27.12.2006 г.
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конкретна програма за намаляване на замърсяването, в съответствие с член 5 от тази 
директива). 

Заключение

Комисията е предприела действия относно предмета на настоящата петиция. В частност, 
Комисията е предприела правни действия съгласно член 258 от ДФЕС във връзка с 
неправилното прилагане на основни разпоредби на законодателството на ЕС, приложимо 
по отношение на ситуацията, описана от вносителя.


