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Subiect: Petiția nr. 0251/2020, adresată de V. R. G., de cetățenie spaniolă, în numele 
asociației AGADEN (Asociación gaditana para la Defensa y Estudio de la 
Naturaleza), privind deversările de efluenți netratați în SIC „Estrecho 
Oriental”

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță deversarea de efluenți în Gibraltar, în zona cunoscută sub denumirea de 
punctul Europa, desemnată ca SCI (Estrecho Oriental ES6120032). Potrivit petiționarului, 
aceste evacuări se produc zilnic și poluează grav acest SIC marin. Gibraltar deversează în mod 
ilegal ape uzate netratate de 21 de ani. Petiționarul reclamă faptul că, deși, la 4 mai 2017, Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
din cauza netratării apelor urbane reziduale din Gibraltar, această țară încalcă în continuare 
Directiva 91/271/CEE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Observațiile Comisiei

Comisia a considerat că Regatul Unit încalcă Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale1 
în Gibraltar și, prin urmare, a lansat o acțiune în justiție împotriva Regatului Unit în fața Curții 
de Justiție a Uniunii Europene. În urma acestei acțiuni, la 4 mai 2017 s-a emis o hotărâre 

1 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, JO L 135, 
30.5.1991, pp. 40–52.
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împotriva Regatului Unit în cauza C-502/15. Comisia a urmărit de atunci punerea în aplicare a 
hotărârii pe lângă autoritățile din Regatul Unit. Comisia a fost informată că în prezent se 
desfășoară lucrări pentru construirea unei noi stații de tratare a apelor reziduale pentru Gibraltar. 
Se preconizează că după finalizarea acesteia, apele reziduale din Gibraltar vor fi tratate 
corespunzător înainte de a fi deversate. 

În ceea ce privește impactul pe care l-ar putea avea deversarea apelor reziduale netratate în mare 
în jurul Gibraltarului asupra tipurilor de habitat protejate, Comisia nu dispune de elemente de 
probă detaliate privind caracteristicile și potențialele consecințe ale deversării apelor reziduale 
în situl Natura 2000, astfel că nu poate aprecia dacă situația constituie o încălcare a Directivei 
privind habitatele2. Autoritățile competente ale statelor membre au responsabilitatea primară de 
a pune în aplicare în mod corect dispozițiile menționate mai sus în siturile vizate. 

Concluzie

Comisia așteaptă ca autoritățile din Regatul Unit să îi furnizeze informații actualizate legate de 
acest caz. Comisia va continua să monitorizeze situația.

2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, p. 7–50.


