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privind poluarea în regiunea Tabarca

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că SIC Tabarca, o zonă naturală inclusă în rețeaua Natura 2000, a 
suferit timp de mai mulți ani de pe urma gravei poluări cauzate de evacuarea apelor urbane și 
industriale reziduale de la conductele rețelei sanitare din orașele Alicante și San Vicente del 
Raspeig, prin conducta uscat-mare de la principalele lucrări de canalizare „Rincón de León” 
ale orașului Alicante. Petiționarul afirmă că acest SIC nu dispune de un plan de gestionare și 
de măsuri de protecție pentru a o transforma într-o ASC imediat după expirarea perioadei 
legale prevăzute de lege și de Directiva privind habitatele.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 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

În temeiul Directivei privind habitatele1, statele membre trebuie să desemneze arii speciale de 
conservare (ASC), fiecare dintre acestea având obiective specifice de conservare și măsuri de 
conservare aferente menite să mențină sau să restabilească un stadiu corespunzător de 
conservare a speciilor și a habitatelor din sit.

SIC „Tabarca” a fost introdus pe lista siturilor de importanță comunitară (SIC) pentru regiunea 

1 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.
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biogeografică mediteraneeană în 20062. În 20153, situl a fost împărțit în două situri de 
importanță comunitară diferite, „Illa de Tabarca” (codul sitului – ES5213024) și „Espacio 
Marino de Tabarca” (ES0000214). Termenul pentru desemnarea acestor situri ca arii speciale 
de conservare a expirat de mult, iar planurile lor de gestionare nu au fost încă adoptate.

În sens mai larg, până în prezent, Spania nu a desemnat 345 de SIC-uri ca arii speciale de 
conservare. În plus, în regiunile spaniole nu se reușește, la nivel generalizat, să se stabilească 
obiective de conservare suficient de detaliate și cuantificate și nici măsurile de conservare 
necesare. Prin urmare, în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva 
Spaniei, aflate în curs de desfășurare, pentru a corecta aceste încălcări, Comisia a decis să 
trimită Spaniei, la 2 iulie 2020, o scrisoare suplimentară de punere în întârziere .

În ceea ce privește posibila încălcare a legislației UE ca urmare a deversărilor de ape reziduale 
urbane și industriale, Spania nu a desemnat zona în care se deversează efluentul stației de 
epurare a apei drept zonă sensibilă. Potrivit autorităților spaniole, tratarea apei în stațiile 
respective de tratare a apelor reziduale este mai strictă decât se prevede în Directiva privind 
tratarea apelor urbane reziduale4 și presupune eliminarea nutrienților.

Pentru acest sit, Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale impune tratarea secundară 
(biologică). Pe baza datelor recente ale Comisiei, nivelul acestui tratament este conform 
cerințelor, deoarece rezultatele controlului efectuat utilizând parametrul consumului biochimic 
de oxigen (BOD) și parametrul consumului chimic de oxigen (COD) îndeplinesc standardele 
obligatorii. 

Prin urmare, din perspectiva Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale, nu s-au 
semnalat probleme5.

Concluzie

Comisia monitorizează în continuare procedura orizontală de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor menționată anterior (ref. 2015/2003). Această cauză de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor se referă, printre altele, și la situl „Espacio Marino de Tabarca”.

22006/613/CE: Decizia Comisiei din 19 iulie 2006 de adoptare, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneeană [notificată 
cu numărul C(2006) 3261], JO L 259, 21.9.2006, p. 1–104.
3 Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2374 a Comisiei din 26 noiembrie 2015 de adoptare a celei de a noua 
actualizări a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneeană [notificată cu 
numărul C(2015)8222], JO L 338, 23.12.2015, pp. 799-937.
4 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, JO L 135, 
30.5.1991, pp. 40–52.
5 Al zecelea raport privind punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale, date din 2016, 
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm

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

