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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0922/2010, adresată de Manuel Antonio Cao Prado, de cetățenie 
spaniolă, în numele Confraria de Pescadores („Frăția pescarilor”) din La 
Coruña, Spania, însoțită de alte 16 asociații cosemnatare, privind poluarea 
râului Ria del Burgo din provincia La Coruña, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la lipsa unui plan pentru epurarea râului Ria del Burgo din La 
Coruña, Spania. Petiționarul reclamă neglijența autorităților publice care permit evacuarea 
reziduurile urbane și industriale în acel râu, unele dintre acestea fiind foarte periculoase 
pentru sănătatea umană. Acesta consideră că legislația comunitară este încălcată, fără ca 
autoritățile guvernamentale responsabile, și anume Ministerul Mediului, Guvernul regional 
din Galiția și administrația locală, să fie preocupate de acest lucru. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

Comisia consideră că punerea în aplicare a legislației europene va contribui la îmbunătățirea 
calității mediului în situații similare celor descrise de către petiționar. 

Directiva-cadru privind apa a UE (DCA)1 obligă statele membre să ia măsuri pentru a se asigura 
că toate corpurile de apă (inclusiv apele costiere) ating o stare ecologică bună (și anume, fără 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a 

unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000.
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poluare) până în 2015. DCA pune în mișcare un proces care duce la identificarea principalelor 
presiuni de mediu care afectează anumite corpuri de apă, la definirea obiectivelor pentru 
caracteristicile de mediu ale stării bune a apei și, în cele din urmă, la elaborarea și punerea în 
aplicare a măsurilor adecvate pentru abordarea acestora. 

O etapă importantă în punerea în aplicare a DCA este adoptarea așa-numitelor planuri de 
gestionare a bazinelor hidrografice, care ar trebui să încorporeze anumite obiective și măsuri 
pentru abordarea problemei poluării apelor și a sedimentelor, precum și a consecințelor 
acestora. Comisia a inițiat o acțiune în justiție împotriva Spaniei pentru neadoptarea, între 
altele, a planului de gestionare pentru apele costiere din zona vizată de petiție.

Atingerea unei stări atât de bune va fi posibilă numai dacă alte acte legislative importante ale 
UE sunt, de asemenea, puse în aplicare. Acest lucru este cu atât mai valabil în cazul Directivei 
privind tratarea apelor urbane reziduale. Astfel cum a arătat petiționarul, sistemul de tratare a 
apelor reziduale generate de aglomerarea La Coruña nu este încă pe deplin funcțional.

Directiva privind calitatea apelor conchilicole 2006/113/CE1 (articolul 5) obligă statele 
membre să stabilească programe specifice pentru a reduce poluarea în termen de șase ani de la 
desemnarea zonei drept apă conchilicolă. Zona a fost desemnată astfel în 1993 (BOE nr. 312, 
30 decembrie 1993). Această directivă va fi abrogată după 13 ani de la data intrării în vigoare 
a DCA (în 2013):

Referitor la aspectele juridice prezentate mai sus, Comisia dorește să menționeze că: 

- în ceea ce privește Directiva 91/271/CEE a UE privind tratarea apelor urbane reziduale, 
Comisia a adus Regatul Spaniei în fața Curții Europene de Justiție (C-343/10), inclusiv 
aglomerarea La Coruña, unde se află Ría del Burgo;

- în ceea ce privește Directiva 2000/60/CE a UE privind apa, Comisia a inițiat o acțiune în 
justiție (a fost emis un aviz motivat în conformitate cu articolul 258 din TFUE – ultima 
etapă înainte de deschiderea unei acțiuni în fața Curții de Justiție a UE) împotriva Spaniei, 
pentru neadoptarea, printre altele, a planului de gestionare pentru apele costiere din zona 
vizată de petiție.

- în ceea ce privește Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor conchilicole, în urma 
unei anchete a Comisiei și a declarațiilor ulterioare făcute în fața autorităților spaniole, 
autoritățile competente au prezentat un program specific de reducere a poluării, în 
conformitate cu articolul 5 din această directivă. 

Concluzie

                                               
1 JO L 376, 27.12.2006.



CM\862710RO.doc 3/3 PE462.662v01-00

RO

Comisia a luat măsuri cu privire la subiectul petiției. În special, Comisia a inițiat o acțiune în 
justiție, în conformitate cu articolul 258 din TFUE, în ceea ce privește punerea în aplicare 
inadecvată a principalelor acte legislative ale UE relevante pentru situația descrisă de petiționar.


