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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0251/2020, внесена от V.R.G., с испанско гражданство, от 
името на AGADEN (Asociación gaditana para la Defensa y Estudio de la 
Naturaleza), относно изхвърлянето на непречистени отпадъчни води в 
зоната от значение за Общността „Estrecho Oriental“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда изхвърлянето на отпадъчни води в Гибралтар в зоната, 
известна като точка „Европа“, определена като зона от значение за Общността (ЗЗО) 
(Estrecho Oriental ES6120032). Според вносителя на петицията тези зауствания се 
извършват ежедневно и сериозно замърсяват тази морска ЗЗО. Гибралтар незаконно 
зауства непречистени отпадъчни води в продължение на 21 години. Вносителят на 
петицията се оплаква, че въпреки че на 4 май 2017 г. Съдът на Европейския съюз е 
започнал производство за установяване на нарушение поради липсата на пречистване на 
градските отпадъчни води в Гибралтар, тази държава все още е в нарушение на 
Директива 91/271/ЕИО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 юни 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Забележки на Комисията

Комисията счете, че Обединеното кралство е в нарушение на Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни води (ДПГОВ)1 относно Гибралтар и поради това 

1 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, 
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заведе дело срещу Обединеното кралство в Съда на Европейския съюз. Това доведе до 
съдебно решение, постановено срещу Обединеното кралство по дело C-502/15 на 4 май 
2017 г. Оттогава Комисията следи изпълнението на решението съвместно с органите на 
Обединеното кралство. Комисията е информирана, че е в ход изграждането на нова 
пречиствателна станция за отпадъчни води за Гибралтар. След като бъде изградена, се 
очаква отпадъчните води, идващи от Гибралтар, да преминават през подходяща 
обработка преди заустването им. 

Що се отнася до възможното въздействие върху защитените типове естествени 
местообитания от непречистени отпадъчни води, изливани в морето около Гибралтар, 
Комисията не разполага с подробни доказателства за характеристиките и евентуалните 
последици от заустванията в защитената зона по „Натура 2000“ и поради това не може 
да прецени дали тази ситуация би била в нарушение на Директивата за местообитанията2. 
Компетентните органи на държавите членки носят основната отговорност за правилното 
прилагане на горепосочените разпоредби в зоните. 

Заключение

Комисията очаква актуална информация по този случай от органите на Обединеното 
кралство. Тя ще продължи да наблюдава ситуацията.

ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40 – 52.
2 Директива 92/43/ЕИО 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 – 50.


