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Tárgy: A Daniel Pequeño Prado, spanyol állampolgár által benyújtott, 4000 aláírást 
tartalmazó 260/99 sz. petíció a közösségi költségvetésből finanszírozott, vigoi 
települési szennyvizet tisztító állomásról

A „Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigoetition”, spanyol szervezet által 
benyújtott, 0462/2006 sz. petíció a galíciai tengerpart – különösen a Vigói-öböl 
– szennyezéstől és környezeti károktól való védelméről

1. A 0260/1999 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtói szerint, akik vigoi lakosok, a Vigo települési szennyvizet tisztító, a 
Lagares torkolatában található mocsarakban lévő állomásnak működési, tervezési és 
kivitelezési hibái vannak. Azt állítják, hogy ez az állomás a régió lakosságát súlyos 
ártalmaknak teszi ki, nem is beszélve arról, hogy úgy szerelték fel, hogy az sértheti a 
92/43/EGK (élőhelyek) irányelv rendelkezéseit, és hogy végzetes kihatásai lehetnek a város 
fő strandjainak egyikére. Végezetül azt kívánják, hogy a szennyvíztisztító állomás Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által finanszírozott bővítésére tekintettel ugyanezek a 
hibák ne forduljanak újra elő.

A 0462/2006 sz. petíció összefoglalása

A petíció benyújtói felhívják a figyelmet az EU által 2003-ban a galíciai hatóságokhoz 
intézett kérésre, amelyben értelmében felkérték azokat egy, a Vigói-öbölben történő 
szennyezés csökkentésére irányuló program kidolgozására. (Lásd IP/03/1107, 2003.7.24., 
amely tartalmazza a Bizottság többek között arra vonatkozó határozatát, hogy eljárást indít 
Spanyolország ellen a galíciai Vigói-öböl különböző partszakaszain a kommunális 
szennyvízre, a fürdővízre és kékkagyló-telepekre vonatkozó jogszabályok alkalmazásának 
elmulasztásáért.) A petíció benyújtói kifogásolják, hogy ehelyett semmi sem történt, csak új 
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projekteket terveztek és valósítottak meg (például ipari hulladék és házi szennyvíz tárolására 
szolgáló területek, zátonyok, töltések, mesterséges strandok, kikötők, kikötő kibővítése stb.), 
amelyek jellemzően káros hatást gyakorolnak az öbölre. Mindez környezeti hatásvizsgálatok 
végrehajtása és egyéb normák betartása nélkül történt. A petíció benyújtói egy átfogó 
tanulmány elkészítését sürgetik az egész Vigói-öbölre vonatkozóan, amely minden 
szempontra kitér, ideértve a környezetvédelmet is.

2. Elfogadhatóság

A 0260/1999 sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva 1999. július 14-én, és a 0462/2006 sz. 
petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2006. október 31-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól a 0260/1999 sz. petíció tekintetében 2000. február 22-én kapott válasz.

A petíció benyújtói, akik vigoi lakosok, számot adnak arról, hogy a települési szennyvizet 
tisztító állomásnak tervezési és működési hibái vannak, és azt állítják, hogy ez az állomás 
rongálja a környezetet és ártalmas a környékbeli lakosságra.

A Bizottság birtokában lévő információk alapján úgy tűnik, hogy a Lagares torkolatában 
található mocsarakat, ahova a tisztítóállomás épült, a spanyol hatóságok nem jelölték ki mint a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. 
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv1 hatálya alá eső területet (Natura 2000 hálózat), és 
szintúgy nem jelölték ki mint különleges védelmet igénylő területet a vadon élő madarak 
védelméről szóló, módosított, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv2 szerint, mivel 
ezt a területet nem minősítették az ornitológiai jegyzékekben szereplő madárfajok számára 
fontos területként.

Ellenben valóban léteznek Vigoban kijelölt területek, mint például azok, amelyek a 
fürdővizek minőségéről szóló, 1975. december 8-i 76/160/EGK tanácsi irányelv3 hatálya alá 
esnek, nevezetesen a samili strand, amelynek vize nem felel meg az irányelv 
rendelkezéseinek, mert néhány mért jellemző legalább nyolc év óta rendre meghaladja az 
említett irányelvben megszabott határértékeket.

A Bizottság kiegészítő tájékoztatásért 1999. október 21-én a spanyol hatóságokhoz fordult 
egy levélben, hogy ellenőrizze a települési szennyvíznek a szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. 
május 21-i 91/271/EGK4 tanácsi irányelv rendelkezéseire tekintettel történő kezelését és 
derítési iszappá válását. A levél arra is rákérdez, hogy vajon a tisztítóállomás projekttervében 
felmérték-e annak a környezetre gyakorolt hatásait. Az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK5 tanácsi 
irányelvnek megfelelően el kellett volna végezni egy ilyen vizsgálatot, ha a tagállam úgy ítéli 
meg, hogy a projekt jellemzői azt megkövetelik. A Bizottság, abban az esetben, ha erre a 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
2 HL L 103., 1979.4.25., 1. o.
3 HL L 31.,1976.2.5., 1. o.
4 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.
5 HL L 194., 1985.7.25., 39. o.
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vizsgálatra sor került, kérdezi, hogy ez a tanulmány milyen rendelkezéseket állapított meg, és 
hogy ennek alapján milyen intézkedésekre került sor.

Végül a Bizottság rákérdez annak okaira, hogy a samili strand miért nem tesz eleget a 
fürdővizekről szóló irányelvnek, valamint tájékoztatást kér a tisztítóállomás bővítési tervéről.

4. A Bizottságtól a 0260/1999 sz. petíció tekintetében 2000. július 20-án kapott 
kiegészítő válasz

A Petíciós Bizottság 2000. április 17-i és 18-i ülését követően a Bizottság szervezeti 
egységeivel 2000. április 26-án Brüsszelben tartott, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 
1991. május 21-i 91/271/EGK1 tanácsi irányelv spanyolországi végrehajtása tekintetében 
tartott kétoldalú ülés során a spanyol hatóságok tájékoztatást adtak a vigoi agglomeráció 
települési szennyvízkezelésének helyzetéről.

E tájékoztatás alapján 1999-ben csak a települési szennyvíz 62%-a esett át az irányelvvel 
2000. december 31-től megkövetelt másodlagos (biológiai) kezelésen. Tekintettel arra, hogy 
több évet igényel, amíg a hiányzó kezelőüzemeket munkába állítják, valószínű, hogy a helyzet 
az irányelvben előírt határidőig nem rendeződik, vagyis mostantól a 2000. év végéig.

E körülmények között hasonlóképpen valószínűsíthető, hogy a nem kezelt szennyvíz 
kibocsátásának negatív hatásai vannak a környezetre, mégpedig, hogy hozzájárulnak a samili 
strand szennyezéséhez.

A Bizottság jelenleg minden nagyobb európai agglomerációban ellenőrzi az irányelv 
kötelezettségeivel kapcsolatos helyzetet, és a 2001. év kezdetén jogsértési eljárásokat 
kezdeményezhet azon tagállamokkal szemben, ahol késlekedést állapítottak meg a 2000. 
december 31-i határidőhöz képest. Spanyolország azon tagállamok közé tartozik, ahol számos 
nagy agglomerációban, mint amilyen Vigo is, előre látható a jelentős késlekedés.”

A Bizottság közli a legutolsó rendelkezésre álló információkat:

Először is a vigoi régió fürdővizeinek minőségére vonatkozó legfrissebb adatok bizakodásra 
adnak okot. A Bizottság által a fürdővizekről 2001. május 21-én bemutatott jelentés arra a 
következtetésre jut, hogy e régió 18 strandja, beleértve a samili strandokat, most eleget tesz a 
fürdővizekről szóló irányelvben2 megállapított kötelező normáknak, közülük 15 a 
legszigorúbb értékeknek is eleget tesz.

Ezekből az adatokból tehát kitűnik, hogy a régió fürdővizeinek a minősége határozottan javult 
az utóbbi évek során.

Másodsorban a Bizottság elvégezte az értékelést a használt vizek tisztítóállomásainak 
építésében minden tagállamban tett előrelépésről. Egy, a Wallström biztos védnökségével 
szervezett szemináriumon a Bizottság 2001 márciusában bemutatott a nyilvánosságnak egy 
előzetes vizsgálati jelentést. A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv3 végrehajtásáról 
                                               
1 HL L 135., .1991.5.30., 40. o.
2 A fürdővizek minőségéről szóló, 1975. december 8-i 76/160/EGK tanácsi irányelv (HL L 31., 1976.2.5.).
3 A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (HL L 135., 
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szóló jelentés végső változatának közzétételére feltehetőleg 2001 végén kerül sor. Ez a 
dokumentum be fogja mutatni a használt vizek kezelésére vonatkozó szabály alkalmazásával 
kapcsolatos információkat, tekintettel az érzékeny területekre megállapított kezelések 1998. 
óta ismeretes határidejére, ezeknek az érzékeny területeknek a megfelelő kijelölésére, 
valamint a nagyvárosok szennyvízkezelésének helyzetére.

Az a határidő, amelyet a vigoi agglomeráció esetében a használt víz összegyűjtése és kezelése 
tekintetében tiszteletben kell tartani, 2000. december 31-e. A Bizottság ki fogja értékelni 
annak mértékét, ahogy ez az agglomeráció (és a tagállamok minden, e határidő alá tartozó 
agglomerációja) eleget tesz-e az irányelvnek, és be nem tartása esetén megteszi a szükséges 
lépéseket, beleértve – adott esetben – a kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárásokat.
5. A Bizottságtól a 0260/1999 sz. petíció tekintetében 2001. szeptember 28-án kapott 
kiegészítő válasz:

A Bizottság közli a legutolsó rendelkezésre álló információkat:

Először is a vigoi régió fürdővizeinek minőségére vonatkozó legfrissebb adatok bizakodásra 
adnak okot. A Bizottság által a fürdővizekről 2001. május 21-én bemutatott jelentés arra a 
következtetésre jut, hogy e régió 18 strandja, beleértve a samili strandokat, most eleget tesz a 
fürdővizekről szóló irányelvben1 megállapított kötelező normáknak, közülük 15 a 
legszigorúbb értékeknek is eleget tesz.

Ezekből az adatokból tehát kitűnik, hogy a régió fürdővizeinek a minősége határozottan javult 
az utóbbi évek során.

Másodsorban a Bizottság elvégezte az értékelést a használt vizek tisztítóállomásainak 
építésében minden tagállamban tett előrelépésről. Egy, a Wallström biztos védnökségével 
szervezett szemináriumon a Bizottság 2001 márciusában bemutatott a nyilvánosságnak egy 
előzetes vizsgálati jelentést. A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv2 végrehajtásáról 
szóló jelentés végső változatának közzétételére feltehetőleg 2001 végén kerül sor. Ez a 
dokumentum be fogja mutatni a használt vizek kezelésére vonatkozó szabály alkalmazásával 
kapcsolatos információkat, tekintettel az érzékeny területekre megállapított kezelések 1998. 
óta ismeretes határidejére, ezeknek az érzékeny területeknek a megfelelő kijelölésére, 
valamint a nagyvárosok szennyvízkezelésének helyzetére.

Az a határidő, amelyet a vigoi agglomeráció esetében a használt víz összegyűjtése és kezelése 
tekintetében tiszteletben kell tartani, 2000. december 31-e. A Bizottság ki fogja értékelni 
annak mértékét, ahogy ez az agglomeráció (és a tagállamok minden, e határidő alá tartozó 
agglomerációja) eleget tesz-e az irányelvnek, és be nem tartása esetén megteszi a szükséges 
lépéseket, beleértve – adott esetben – a kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárásokat.

6. A Bizottságtól a 0260/1999 sz. petíció tekintetében 2003. február 27-én kapott 
kiegészítő válasz

                                                                                                                                                  
1991.5.30.)
1 A fürdővizek minőségéről szóló, 1975. december 8-i 76/160/EGK tanácsi irányelv (HL L 31., 1976.2.5.).
2 A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (HL L 135., 
1991.5.30.)



CM\782509HU.doc 5/8 PE287.092

HU

A korábbi tájékoztatások során a Bizottság tájékoztatást adott a Bizottság szervezeti egységei 
által annak érdekében megtett lépésekről, hogy ellenőrizzék Vigo város szennyvíztisztító 
állomásának működését.

Másfelől a Bizottság folytatja a fő európai agglomerációk ellenőrzését, tekintettel a települési 
szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvből1 fakadó 
kötelezettségekre. Vigo városára a 2000. december 31-i határidő vonatkozik. Erre az 
időpontra azokat az agglomerációkat, amelyeknek a lakos-egyenértéke (LE) 15.000-nél 
nagyobb, fel kell szerelni a gyűjtésre és másodlagos (vagyis biológiai) kezelésre alkalmas 
rendszerekkel.

Meg kell jegyezni, hogy egy több tagállam ellen irányuló, az EK-Szerződés 226. cikkének 
értelmében vett horizontális eljárás keretében a Bizottság 2002 júliusában megkezdte a 
2002/2113. hivatkozási számú jogsértési eljárást Spanyolországgal szemben, mivel az nem 
adott át bizonyos információkat, amelyek szükségesek a 91/271/EGK irányelv 
végrehajtásának ellenőrzéséhez.

Különös tekintettel Vigo városára, meg kell jegyezni, hogy a Bizottság mostanában két 
panaszt is kapott Vigo város települési szennyvize tisztításának helyzetéről, valamint a Ría de 
Vigoba történő leeresztésekről, és ennek környezetszennyezési hatásáról. A panasztevők 
rámutatnak a város települési szennyvizét tisztító állomás rossz működésére, valamint a 
környezetre és az emberek egészségére gyakorolt hatásra. Rámutatnak a város különböző 
strandjainak rossz állapotára.

E panaszok kivizsgálása keretében a Bizottság levelet küldött a spanyol hatóságoknak, hogy 
kikérje véleményüket az említett jelenségekről és a vízügyi közösségi irányelvek 
alkalmazásáról. Ez az eset szintén szerepelt az utolsó, a környezetvédelem területét érintő 
panaszokkal és jogsértési eljárásokkal kapcsolatos „csomag” ülés napirendi pontjai között, 
amelyre a spanyol hatóságokkal került sor Madridban 2002. október 17-én és 18-án. Már 
beérkezett a spanyol hatóságok hivatalos válasza, és azt jelenleg a Bizottság szervezeti 
egységei vizsgálják.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy vizsgálatának fejleményeiről.

7. A Bizottságtól a 0260/1999 sz. petíció tekintetében 2005. február 10-én kapott 
kiegészítő válasz

A korábbi tájékoztatásait kiegészítve a Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy a 
2004. július 7-i ülésén úgy döntött, hogy az EK-Szerződés 226. cikke értelmében megkezdi a 
horizontális eljárást Spanyolországgal és hat másik tagállammal szemben, mivel még mindig 
nem tettek eleget azon kötelezettségüknek, hogy megfelelő szennyvízkezelő létesítményeket 
helyezzenek üzembe számos, több mint 15.000 LE-t számláló agglomerációban.

A Bizottság így egy figyelmeztető levélben értesítette a Spanyol Királyságot a 91/271/EGK 
irányelv 3. és 4. cikkéből eredő kötelezettségek helytelen végrehajtásáról körülbelül kétszáz 
spanyol agglomeráció esetében, beleértve Vigo városát. Következésképpen az ügy 

                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40-52. o.
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tárgyalására a folyamatban lévő általános jogsértési eljárás keretében kerül sor.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy vizsgálatának fejleményeiről.

8. A Bizottságtól a 0260/1999 sz. petíció tekintetében 2006. február 3-án kapott 
kiegészítő válasz

Korábbi tájékoztatásai során a Bizottság tájékoztatást adott az Európai Parlament Petíciós 
Bizottságának a Bizottság szervei által megtett lépésekről, amelyek keretében e petíciót 
azokkal a beérkezett panaszokkal együttesen kezel ték,  amelyek Vigo város 
szennyvíztisztításának helyzetével összefüggésben a közösségi jog helytelen alkalmazására, 
valamint a Ría de Vigo-ba történő kibocsátásra és az ott bekövetkezett szennyezettségre 
vonatkoztak.

Amint arról az előzőekben szó esett, az EK-Szerződés 226. cikke alapján a Bizottság 2002 
júliusában jogsértési eljárást indított Spanyolország ellen, amiért az még mindig nem tett 
eleget azon kötelezettségének, hogy a szennyvíz kezelésére megfelelő létesítményeket 
helyezzen üzembe számos, több mint 15.000 LE-t számláló agglomerációban, köztük Vigo 
városában. Ez a helyzet a 91/271/EGK irányelv 3. és 4. cikkének helytelen alkalmazását vonja 
maga után. Ezért az ügy vizsgálata a folyamatban lévő általános jogsértési eljárás keretében 
történik.

Egyébként megjegyzendő, hogy egy másik jogsértési eljárás keretében, amely a Ría de Vigo-
ra vonatkozó 2000/4432. számú külön panasz alapján indult, a Bizottság kötelezettségszegés 
megállapítása iránti keresetet nyújtott be Spanyolország ellen (C-26/04. sz. ügy). A Bíróság 
2005. december 15-i ítéletében részben ítélte meg a Bizottság keresetét. A Bíróság ily módon 
kimondta és megállapította, hogy: „A Ría de Vigo mészhéjú állatok halászatára alkalmas vizei 
szennyezettségének csökkentésére irányuló program el nem fogadásával a Spanyol Királyság 
nem teljesítette 5. cikke szerinti kötelezettségeit.”

A Bizottság szervei a spanyol hatóságoktól kérték a Bíróság ítéletének és a környezetre 
vonatkozó közösségi jognak való megfelelést célzó intézkedések meghozatalát.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy vizsgálatának fejleményeiről.

9. A Bizottságtól a 0260/1999 sz. petíció tekintetében 2006. augusztus 30-án kapott 
kiegészítő válasz.

Az előző közleményben tájékoztatták az Európai Parlament Petíciós Bizottságát Vigo város 
kommunális szennyvize tisztításának helyzetével, valamint a Ría de Vigóba történő 
leeresztésekkel, és ennek környezetszennyezési hatásával kapcsolatban a Bizottság által 
végrehajtott intézkedésekről.

Emlékeztetni kell arra, hogy Vigo város helyzetével annak a jogsértési eljárásnak a keretében 
foglalkoztak , amelyet az EK-Szerződés 226. cikke alapján a Bizottság indított Spanyolország 
ellen, amiért nem teljesítette arra vonatkozó kötelezettségét, hogy megfelelő szennyvízkezelő 
létesítményeket helyezzenek üzembe a több, mint 15 000 LE-t számláló agglomerációban, ide 
értve a vigói agglomerációt. Ez a helyzet a 91/271/EGK irányelv 3. és 4. cikkének helytelen 
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alkalmazását jelenti. E horizontális jogsértési eljárás folyamatban van.

A Bíróság 2005. december 15-i ítélete (C-26/04. sz. ügy) végrehajtását illetően, amely 
ítéletben a Bíróság megállapította, hogy Spanyolország nem teljesítette a mészhéjú állatok 
vizeinek minőségi követelményeiről szóló, 1979. október 30-i 79/923/EGK tanácsi irányelv 5. 
cikke szerinti kötelezettségeit, mivel nem fogadott el a Ría de Vigo folyó mészhéjú állatok 
halászatára alkalmas vizeinek szennyezését csökkentő programokat, a Bizottság 2006. január 
11-én Spanyolországhoz fordult, hogy kérje a hatóságoktól az azon intézkedésekre vonatkozó 
tájékoztatást, amelyeket a Bíróság határozatának való megfelelés érdekében terveznek 
meghozni.

A hatóságok 2006. április 11-én válaszoltak. Egyébként a Bizottság 2006. május 19-én ülést 
tartott az illetékes hatóságokkal. Jelenleg a Bizottság elemzi a spanyol hatóságok válaszát.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy vizsgálatának fejleményeiről.

10. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott kiegészítő válasz.

A Bizottság a Petíciós Bizottsághoz intézett korábbi közleményeiben tájékoztatást nyújtott 
azokról a különféle intézkedésekről, amelyeket a vigoi települési szennyvíztisztítómű 
működésével, a kibocsátott szennyvízzel, illetve a folyótorkolat szennyezésével kapcsolatban 
tettek.

A Bizottság kifejtette, hogy a vigoi szennyvízkezelés hiányának konkrét helyzetével már 
foglalkoztak azon horizontális jogsértési eljárás keretében, amelyet a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv1 3. és 4. cikkének helytelen 
alkalmazása tekintetében a Spanyol Királyság ellen indítottak.

Ami az Európai Közösségek Bírósága 2005. december 15-i ítéletének (C-26/04 sz. Bizottság 
kontra Spanyol Királyság ügy) végrehajtását illeti, a Bizottság az EK-Szerződés 228. cikke 
értelmében 2006. december 15-én hivatalos figyelmeztető levelet küldött Spanyolországnak. 
Ez annak megállapítása után történt, hogy a spanyol hatóságok nem fogadták el a Vigoi-
öbölre vonatkozóan a mészhéjú állatok vizeinek szennyezettségének csökkentésére irányuló 
programot, amely megfelelt volna a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményéről 
szóló, 1979. október 30-i 79/923/EGK tanácsi irányelv2 5. cikkében megállapított kettős 
célnak, azaz általában véve a szennyezés csökkentésének, illetve annak biztosításának, hogy a 
kijelölt vizek a kijelöléstől számított hat éven belül megfelelnek mind a tagállamok által a 3. 
cikknek megfelelően megállapított értékeknek, mind a melléklet G és I oszlopában található 
megállapításoknak.

Spanyolország 2007. március 13-án válaszolt az EK-Szerződés 228. cikke értelmében küldött 
hivatalos figyelmeztető levélre. A bizottsági szolgálatok jelenleg vizsgálják a választ, és 
tájékoztatni fogják a Petíciós Bizottságot a vizsgálat eredményéről.

                                               
1 HL L 135. 1991.5.30. 40. o.
2 HL L 281., 1979.11.10., 47. o. Helyébe lépett az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 
2006/113/EK irányelve a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről (egységes szerkezetbe foglalt 
változat)
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11. A Bizottság által a 0260/1999. és 0462/2006. számú petícióra adott kiegészítő válasz:
2009. április 24.

A Bizottság a 260/1999. és a 462/2006. számú petícióra vonatkozó korábbi levelekre 
hivatkozva tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy az Európai Bíróság által a C-26/04. 
számú ügyben1 hozott ítélet végrehajtásával kapcsolatban, amelynek tárgya a mészhéjú 
állatok Vigo torkolatában lévő vizei szennyezésének csökkentésére irányuló program 
elfogadásának hiánya volt, Spanyolország a 79/923/EGK2 irányelv 5. cikkével összhangban 
szennyezéscsökkentési programot hozott létre. A program azonosította a mészhéjú állatok 
vizeiről szóló irányelv alkalmazásában az összes különböző kibocsátást és szennyezési 
forrást, mintavételi követelményeket határozott meg, konkrét intézkedéseket határozott meg e 
vizekre vonatkozóan, és mechanizmusokat állapított meg az ellenőrzés követelményeit 
illetően. 

E körülményekre tekintettel a Bizottság úgy vélte, hogy a hatóságok teljes mértékben 
végrehajtották az EB ítéletét, és ennek megfelelően 2007. december 11-i ülésén lezárta a 
jogsértési eljárást.

Vigóban a települési szennyvízkezelő létesítmény hiányának konkrét helyzetével 
kapcsolatban a Bizottság emlékeztet arra, hogy a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. 
május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv3 3. és 4. cikkének helytelen alkalmazása miatt a 
Spanyol Királyság ellen indított, folyamatban lévő jogsértési eljárás keretében intézkedés 
foganatosítása folyik. 

A kérdéses ügy az irányelvnek való megfelelés hiánya a nagyobb városokban (köztük 
Vigóban). Az irányelv alapján a 15 000 főnél több lakost számláló városi területek számára 
előírták, hogy 2000 végéig megfelelő gyűjtő- és kezelőrendszerekkel rendelkezzenek. Mivel a 
Bizottság úgy véli, hogy 59 ilyen város nem felel meg az irányelvnek, 2008. november 27-én 
végső figyelmeztető levelet küldtek (indokolással ellátott vélemény) a spanyol hatóságoknak.

A Bizottság a továbbiakban is tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot erről a vizsgálatról. 

                                               
1 A Bíróság által a C-26/04. számú ügyben 2005. december 15-én hozott ítélet, HL C 48./4., 
2006.2.25.
2 A Tanács 1979. október 30-i 79/923/EGK irányelve a mészhéjú állatok vizeinek minőségi 
követelményeiről, HL L 281., 1979.11.10.
3 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.


