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Tárgy: Julio Martín De Eugenio Manglano spanyol állampolgár által az „Asociación 
Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro” nevében benyújtott 
0095/2012. számú petíció egy Valdemoro és Ciempozuelos (Madridi Autonóm 
Tartomány) területén tervezett, a Natura 2000 hálózatra kiható, valamint az 
élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelveket sértő szennyvíztisztító 
állomásról

Javier Carrillo Castaño spanyol állampolgár által az EQUO nevében 
benyújtott 0282/2012. számú petíció a Valdemoróban és Ciempozuelosban 
(Madridi Autonóm Tartomány) található, a Natura 2000 hálózatra kiható, 
valamint a környezeti hatásvizsgálatról szóló és az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelveket sértő szennyvízkezelési infrastruktúráról

1. A 0095/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – az „Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción” nevében 
eljárva – kifogásolja a Madridi Autonóm Tartomány regionális hatóságai által jóváhagyott 
„EDAR de Valdemoro” projektet, amelynek kivitelezéséért a „Canal de Isabel II” madridi 
köztulajdonú felelős. A projekt egy szennyvíztisztító állomás megépítését helyezi kilátásba az 
El Espartal néven ismert térségben, amely a madridi Valdemoro és Ciempozuelos 
közigazgatási területén fekszik. Az El Espartal részben a Natura 2000 hálózat határain belül 
terül el, és korábban már különféle petíciók és parlamenti kérdések (nevezetesen az E-
5377/09. sz. kérdés) tárgyát képezte. Noha a petíció benyújtója elismeri, hogy a korábbi 
petíciókat végül lezárták, mivel a Bizottság nem talált jogsértésre utaló jelet, ezúttal arra 
figyelmeztet, hogy a projekt paraméterei megváltoztak, amit a 2011. október 14-én közétett 
környezeti hatásnyilatkozat is bizonyít. A petíció benyújtója arra is felhívja a figyelmet, hogy 
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az „Alternativa 2” néven ismert, jóváhagyott projekt veszélyt jelent a Natura2000 hálózatra 
nézve, mivel közvetlen és kedvezőtlen hatást gyakorol majd egy közösségi jelentőségű 
területre (kjt) és egy különleges madárvédelmi területre (kmt). A petíció benyújtója ezért azt 
feltételezi, hogy a madridi hatóságok megsértik a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelvet és a 
79/409/EGK madárvédelmi irányelvet.

A 0282/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az EQUO civil és politikai mozgalom nevében a madridi tartomány 
regionális hatóságai által jóváhagyott és a „Canal de Isabel II.” madridi köztulajdonú cég által 
fejlesztett „Madrid Depura” projektre tesz panaszt. A projekt szennyvízkezelési infrastruktúra 
kialakítását foglalja magában Valdemoro és Ciempozuelos (Madrid) településeken, részben 
Natura 2000 területeken. A petíció benyújtója arra tesz panaszt, hogy nem készült környezeti 
hatásvizsgálat, holott a projekt hatással van a Natura 2000 hálózatra, sőt még egy regionális 
felügyeleti testület is leszögezte, hogy valóban szükség van környezeti hatásvizsgálatra. A 
petíció benyújtója ezért azt állítja, hogy a madridi hatóságok megsértik a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK irányelvet, valamint a természetes élőhelyek védelméről 
szóló 92/43/EGK és a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelveket.

2. Elfogadhatóság

A 0095/2012. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 23-án, a 0282/2012. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 28-án. Tájékoztatás kérése a 
Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

A 0095/2012. számú petíció
Az ES3110006. sz. „Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid” elnevezésű és az 
ES0000142. sz. „Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” elnevezésű természeti 
területet a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv1 és a 2009/147/EK madárvédelmi irányelv2
rendelkezései alapján jelölték ki.

Ugyanakkor az élőhelyvédelmi irányelv (6. cikkének (3) és (4) bekezdése) előírja, hogy 
vizsgálatot kell folytatni minden olyan projekt esetében, amely várhatóan negatív hatást 
gyakorol ezekre a területekre. A vizsgálat megállapításainak fényében az illetékes hatóságok 
csak akkor hagyják jóvá az érintett tervet, miután megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja 
hátrányosan befolyásolni az adott terület épségét. A 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv 6. 
cikke (4) bekezdésében foglalt rendelkezések egyfajta eltérési rendszerként szolgálnak, és 
meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek mellett a negatív hatással járó tervek és 
programok engedélyezhetők, illetve nem engedélyezhetők.

Ezenkívül a 2011/92/EU irányelv3 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv) 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak 
védelméről, HL L 20., 2010.1.26., 7. o.
3 HL L 26., 2012.1.18. (az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata)
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az egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat elvégzését írja elő.  A 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv különbséget tesz az ún. I. mellékletben felsorolt 
(minden esetben a környezeti hatásvizsgálati eljárás alá eső) projektek és a II. mellékletben 
felsorolt projektek között, amelyeknél a tagállamok eseti vizsgálatok és/vagy az irányelvet 
átültető nemzeti jogszabályokban megállapított küszöbértékek vagy kritériumok alapján 
határozzák meg, hogy a projektet alá kell-e vetni környezeti hatásvizsgálatnak.

Megjegyzendő, hogy a „150 000 lakosegyenértéket meghaladó kapacitású szennyvíztisztító 
telepek” az irányelv I. mellékletének 13. pontjában szerepelnek, ezért esetükben kötelező a 
KHV elvégzése.

Másrészről elképzelhető, hogy a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv1

rendelkezései is alkalmazandók.

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a regionális környezetvédelmi hatóságok 
környezeti hatásnyilatkozatot2 adtak ki a szóban forgó projektre vonatkozóan. E dokumentum 
azonban elektronikusan nem hozzáférhető, és kizárólag a regionális önkormányzat 
épületeiben tekinthető meg.

Következtetések

A Bizottság felveszi a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal annak megállapítása érdekében, 
hogy sor került-e a szóban forgó projekt azon ökológiai értékekre gyakorolt hatásának 
megfelelő vizsgálatára, amelyek e területek kijelölését indokolták, valamint hogy betartották-e 
az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseit. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. október 24.

A 0282/2012. számú petíció
A Bizottság a petíció benyújtója által nyújtott információkat a szóban forgó ügyben 
esetlegesen alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével 
vizsgálta meg.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az ES3110006. számú „Vegas, cuestas y páramos del 
Sureste de Madrid” terület és az ES0000142. számú „Cortados y cantiles de los ríos Jarama y 
Manzanares” terület a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv3 és a 2009/147/EK madárvédelmi 
irányelv4 rendelkezései alapján lettek kijelölve, e területek ennélfogva a Natura2000 
hálózathoz tartoznak.

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban megfelelő vizsgálatot 
kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely – figyelembe véve a 
                                               
1 A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről, HL L 135., 1991.5.30.
2 Madrid Régió Hivatalos Közlönye, BOCM, 304. sz., 2011.12.23.
3 A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
(HL L 206., 1992.7.22.).
4 A 2009/147/EK irányelv (HL L 20., 2010.1.26.), amely kodifikálja a vadon élő madarak védelméről szóló 
79/409/EGK irányelvet (HL L 103., 1979.4.25.).
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természeti területek védelmével kapcsolatos célkitűzéseket– valószínűleg káros hatással lesz a 
Natura 2000 területekre.  A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét 
figyelembe véve, az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az adott tervet vagy 
projektet, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett 
természeti területek épségét.  Amennyiben ez nem megállapítható, a terv vagy projekt 
kizárólag az irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott rendkívüli feltételek mellett 
hajtható végre, azt pedig megfelelő kiegyenlítő intézkedéseknek kell kísérniük.

A 2011/92/EU irányelv (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv1) az egyes 
köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat elvégzését írja elő.  A KHV-
irányelv a természetvédelmi irányelvekben foglalt fent említett követelmények 
alkalmazásának eszköze lehet.

Ugyanakkor rögzíteni kell azt is, hogy a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK 
irányelv2 egyértelműen rendelkezik arról, hogy a kezelt szennyvíz, hacsak lehet, ismételten 
felhasználásra kerüljön (12. cikk), miközben biztosítja azt is, hogy a felhasználás módja olyan 
legyen, hogy az a lehető legkisebb mértékben terhelje a környezetet.  Jelen esetben – habár a 
víz újrafelhasználása a környezet javát szolgálja – szükség lenne arra is, hogy a tervezett 
infrastruktúra megfeleljen az uniós természetvédelmi vívmányoknak is.

Az eset részletes megismerése érdekében a Bizottság tájékoztatást kért az illetékes spanyol 
hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy miként teljesültek az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok támasztotta követelmények.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Az e petíciókkal kapcsolatos korábbi közleményeiben a Bizottság már kifejtette, milyen 
különböző uniós környezetvédelmi jogszabályok lennének alkalmazhatóak ebben az ügyben. 

A 95/2012 számú petíció kapcsán a Bizottság szolgálatai tájékoztatást kértek az illetékes 
spanyol hatóságoktól az uniós környezetvédelmi jog idevágó követelményeinek betartásáról.

A vizsgálatban szerepelt a 282/2012 számú petíció is, amely szintén a madridi autonóm 
tartománybeli Valdemoro településen kivitelezendő szennyvízkezelési projekthez 
kapcsolódik.

A Bizottság megkapta a spanyol hatóságok válaszát, mindenekelőtt a Madridi Autonóm 
Tartomány kormánya által kidolgozott jelentést, valamint az említett szennyvízkezelési 
projektek kivitelezésért felelős „Canal de Isabel II” köztulajdonú vállalat jelentését.

A válasz értékelése után a Bizottság szolgálatai kiegészítő információt és dokumentumokat 
kértek a spanyol hatóságoktól annak megítélése érdekében, hogy ezek a projektek 
megfelelnek-e az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak.

                                               
1 2011/92/EU irányelv (HL L 26., 2012.1.18.), az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata.
2 A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv (HL L 135., 1991.5.30.).
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A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos minden további 
fejleményről.


