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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0306/2020, внесена от Сол Гарсия Ромеу, с испанско 
гражданство, относно замърсяване в „Табарка“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че територията от значение за Общността (ТЗО) 
„Табарка“, природна зона, включена в мрежата „Натура 2000“, е била подложена в 
продължение на много години на сериозно замърсяване, причинено от изхвърлянето на 
градски и промишлени отпадъчни води от тръбите на канализационната мрежа в 
градовете Аликанте и Сан Висенте дел Распеж през тръбопровода суша – море от 
основната пречиствателна станция на Аликанте „Ринкон де Леон“. Вносителят на 
петицията посочва, че тази територия от значение за Общността не разполага с план за 
управление и няма въведени защитни мерки, които да я превърнат в специална 
защитена територия (СЗТ), след изтичането на законовия срок, определен от 
законодателството и от Директивата за местообитанията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 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.

Според Директивата за местообитанията1, държавите членки следва да определят 
специални защитени територии (СЗТ), всяка от които със специфични цели за опазване 
на природата и съответстващи мерки за опазване, целящи поддържането или 
възстановяването на благоприятния природозащитен статус на видовете и 

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7 – 50.
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местообитанията в зоната.

ТЗО „Табарка“ беше включена в списъка на териториите от значение за Общността в 
Средиземноморския биогеографски регион през 2006 г2. През 2015 г.3, зоната беше 
разделена на две различни ТЗО: „Illa de Tabarca“ (кодов номер ES5213024) и „Marino de 
Tabarca“ (кодов номер ES0000214). Срокът за определяне на тези територии за СЗТ 
отдавна е изтекъл и техните планове за управление все още не са приети.

В по-общ план, до днешна дата Испания не е определила 345 ТЗО като СЗТ. Освен това, 
в различните региони на Испания има широкоразпространена липса на достатъчно 
подробни и количествени цели за опазване на природата, както и на необходимите мерки 
за опазване. Следователно в рамките на текущото производство за установяване на 
нарушение срещу Испания, с цел справяне с тези нарушения, Комисията е решила да 
изпрати допълнително официално уведомително писмо на Испания на 2 юли 2020 г.

Що се отнася до възможното нарушение на правото на ЕС поради изхвърлянето на 
градски и промишлени отпадъчни води, Испания не е определила зоната, където се 
изхвърлят отпадъчните води на пречиствателните станции за отпадъчни води, като 
чувствителна. Според испанските органи пречистването, което се извършва във 
въпросните пречиствателни станции за отпадъчни води е по-строго от изискваното от 
Директивата за пречистването на градските отпадъчни води4 (ДПГОВ) и включва 
отстраняването на хранителните вещества.

Според ДПГОВ изискването за тази зона е вторично пречистване (биологично). Въз 
основа на скорошните данни на Комисията, това ниво на пречистване е в съответствие с 
изискванията, тъй като резултатите от наблюдението на параметъра на биохимичнатата 
потребност от кислород (БПК) и параметъра на химичната потребност от кислород 
(ХПК) отговарят на съответните стандарти. 

Следователно не са налице нарушения от гледна точка на ДПГОВ5.

Заключение

Комисията продължава да следи горепосочената хоризонтална процедура за нарушение 
(реф. №: 2015/2003). Този случай на нарушение обхваща, наред с другото, зоната 
„Espacio Marino de Tabarca“.

2 Решение 2006/613/EO на Комисията от 19 юли 2006 г. за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета, на списък на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион 
(нотифицирано под номер С(2008) 3261), OВ L 259 , 21.9.2006 г. стр. 1 – 104/.
3 Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2374 на Комисията от 26 ноември 2015 г. за приемане на девета 
актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски 
регион (нотифицирано под номер C(2015) 8222), ОВ L 338, 23.12.2015 г., стр. 799 – 937.
4 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, 
ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40 – 52.
5 Десети доклад за изпълнение на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, данни от 
2016 г. https://ec.europa.eu/environment/water/water-
urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm.

https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm

