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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0834, внесена от Miguel Ángel Sánchez Pérez, с испанско 
гражданство, от името на Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, 
относно вредното за околната среда управление на басейна на река Tajo

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, действащ като председател на Plataforma en Defensa de los 
ríos Tajo y Alberche, съобщава за лошото състояние на опазването и вредящото на 
околната среда управление на басейна на река Tajo, особено в зоните между резервоара 
Bolarque и общината Talavera de la Reina. Вносителите отбелязват, че Европейската 
комисия е започнала процедура за нарушение и е внесла дело в Съда на Европейския 
съюз, като твърди, че Испания не е изпълнила задълженията си по отношение на 
приемането на хидроложки планове. Вносителите съобщават, че проектът на 
хидроложки план за реката Tajo предстои да се оповести. Той е бил качен на уебсайта 
на министерството на околната среда, но е изтеглен 24 часа по-късно. Вносителите 
изтъкват отрицателното екологично въздействие върху басейна през последните три 
десетилетия и посочват нарушения на няколко европейски директиви в областта на 
околната среда, а именно Рамковата директива за водите, Директивата за птиците, 
Директивата за местообитанията, както и Директивата за градските отпадъчни води. 
Вносителите допълват, че различни обекти от мрежата Natura 2000 са засегнати.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.
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Съгласно Рамковата директива за водите1, държавите членки следва да са одобрили и 
представили на Комисията планове за управление на речните басейни за всяка област 
на речен басейн до 22 декември 2009 г.

Неизпълнението на това задължение от страна на Испания — с изключение на Distrito 
Fluvial de Cataluña — беше потвърдено от Съда на Европейския съюз в неговото 
неотдавнашно решение от 4 октомври 2012 г. (Дело C-403/11 Комисия с/у Испания).

Комисията изиска от органите на Испания да представят мерките, взети за изпълнение на 
условията на това съдебно решение, по-конкретно — приемането на оставащите планове 
за управление на речните басейни (включително и плана за управление на басейна на река 
Tajo).

По отношение на предположенията за други нарушения на Рамковата директива за 
водите в басейна на река Tajo, Комисията ще бъде в състояние да анализира спазването 
на изискванията на директивата и при необходимост да предприеме действия едва след 
като планът за управление на въпросния речен басейн ѝ бъде представен.

Що се отнася до евентуалните нарушения на Директивата за птиците2 и Директивата за 
местообитанията3, Комисията отбелязва, че в участъка на река Tajo се намират 
различни обекти от мрежата „Натура 2000“, които вносителят на петицията споменава, 
включително по-конкретно обектите ES0000119 „Carrizales y Sotos de Aranjuez“, 
ES0000169 „Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután“, ES0000438 
„Carrizales y sotos del Jarama y Tajo“, ES0000163 „Sierra de Altomira“, ES3110006 
„Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid“ и ES4250014 „Sotos del río Alberche“.

Съгласно член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията, Испания е задължена 
да вземе подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на 
естествените местообитания на видовете от европейско значение в специалните 
защитени територии от „Натура 2000“. Комисията изразява съгласие, че речните 
екосистеми, разположени в тези обекти, са особено чувствителни към намаляването на 
качеството на водата и към промяната на ритъма на водното течение. При все това, от 
предоставената на Комисията информация не става ясно, как тези обекти са 
отрицателно засегнати от системата за управление на речния басейн. Въз основа на 
предоставената информация Комисията счита, че на този етап не съществува основание 
да се заключи, че има нарушение на директивите за птиците и за местообитанията.

Що се отнася до възможните нарушения на Директивата за градските отпадъчни води4, 
Комисията отново изразява становището, посочено в отговора на въпроса с искане за 
                                               
1 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OВ L 327, 
22.12.2000 г., стр. 1–73). Директива, последно изменена с Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 114).
2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно 
опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г.)
3 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна. (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7)
4 Директива 91/271/ЕИО, OВ L 135, 30.5.1991 г.
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писмен отговор № 8857/2011. Комисията предприе съдебни действия срещу Испания 
поради неизпълнението на задълженията ѝ по отношение на подходящото пречистване на 
отпадъчните води от агломерации с население над 10 000 еквивалент жители, зауствани в 
чувствителни райони (включително във водосборния басейн на река Tajo).

Също така след оценка на информацията, предоставена от Испания относно 
агломерациите с население между 2 000 и 10 000 еквивалент жители, на 12 юли 2012 г. 
Комисията изпрати до испанските органи писмо с официално предупреждение, което 
също така се отнася до агломерациите в участъка на река Tajo, споменати от вносителя на 
петицията. Понастоящем Комисията оценява отговора на това писмо преди да вземе 
решение дали е необходимо допълнително действие.

Заключение

Комисията взема мерки, за да гарантира, че Испания приема и прилага планове за 
управление на речните басейни, включително за басейна на река Tajo, и по-специално, 
че Испания взема необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на ЕС по 
дело C-403/11 Комисия с/у Испания.

По отношение на изпълнението на директивите за птиците и за местообитанията, 
Комисията счита, че доказателство за нарушение на техните разпоредби не е налице.

По отношение на правилното прилагане на Директивата за градските отпадъчни води в 
посочения от вносителя на петицията участък на река Tajo, Комисията ще продължи 
със съдебните действия, които вече е предприела.


