
CM\794523HU.doc PE414.063/REV

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

26.10.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Javier Gomez Gonzalez, spanyol állampolgár által benyújtott 1380/2007. 
számú petíció az „Emasagra” (Granada, Spanyolország) vállalat 
tevékenysége kapcsán a tájékoztatáshoz való jogról és a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló EK-jogszabályok állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a granadai helyi hatóságok és az „Emasagra” vállalat nem 
adott kielégítő választ a szennyvízkibocsátással és a szennyvíz kezelésével kapcsolatos 
tájékoztatásra irányuló megkeresésére, ezzel megsértve a 90/313/EGK irányelvet. A petíció 
benyújtója szerint a fent említett vállalat megsérti a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
91/271/EGK, valamint a szennyvíziszapról szóló 86/278/EGK irányelv rendelkezéseit. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy több anyagot illetően is kért tájékoztatást, de kérését csak 
részben teljesítették, azt is csak a helyi andalúziai ombudsman közbenjárásának 
köszönhetően. A petíció benyújtója ezenkívül hivatkozik az Európai Bizottságnak a 
91/271/EGK irányelv végrehajtásáról szóló, 1991. május 21-i jelentésére, azt állítva, hogy 
Spanyolország nem adott át az Európai Uniónak minden rendelkezésre álló információt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 14. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petícióból megtudjuk, hogy a petíció benyújtója 2003 novembere óta több kérvényt is 
benyújtott Granada polgármesterének, amelyekben információt kér a települési 
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szennyvízkibocsátás és szennyvíziszap mennyiségi mutatóiról.

Az andalúziai ombudsman közbenjárásának köszönhetően mindig megszerezte a kért 
információkat. Ennek köszönhető az is, hogy az Emasagra vállalat 2006. július 18-i levelében 
megerősítette, hogy kész személyesen találkozni a petíció benyújtójával, és tisztázni a 
kétségeit, illetve megbeszélni javaslatait. Fontos megjegyezni, hogy a vállalat előző, 2005. 
február 21-i levelében részletes magyarázatokkal szolgált a petíció benyújtója által felvetett 
minden, a Granada polgármesteréhez intézett kérvényekben szereplő kérdésre.

A petíció benyújtója által benyújtott kérések egy részét érintő 90/313/EGK tanácsi irányelvet 
hatályon kívül helyező 2003/4/EK1 irányelv foglalkozik a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről. Eszerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy bármely 
kérelmezőnek indoklási kötelezettség nélkül joga legyen a hatóságok birtokában lévő, illetve 
a hatóságok számára tárolt környezeti információkhoz jutni. Az irányelv konkrét határidőket 
is megad: amint lehet, vagy legkésőbb egy hónapon belül azt követően, hogy a hatóság a 
kérést kézhez kapta, vagy a kézhezvételtől számított két hónapon belül, különösen ha a kért 
információ terjedelmes vagy összetett. Minden olyan kérelmező számára elérhető a 6. cikk (1) 
és (2) bekezdésében meghatározott felülvizsgálati eljárás, aki úgy látja, hogy az információra 
vonatkozó kérését részben vagy egészben figyelmen kívül hagyták, alaptalanul megtagadták, 
vagy nem kielégítő módon válaszolták meg.

Mivel a kért információt végül megadták, a petícióban hivatkozott tények a Bizottság szerint 
már nem jelentik a közösségi jog, és különösen a 2003/4/EK irányelv továbbra is fennálló 
megszegését.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. október 26.

A petíció eredetileg a környezeti információkhoz való hozzáférés hiányát kifogásolta a 
környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv2 hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2003/4/EK irányelv3 értelmében. A Bizottság válaszában arra a 
következtetésre jutott, hogy a kért információkat rendelkezésre bocsátották, jóllehet jelentős 
késedelmek mellett. A Petíciós Bizottsághoz érkezett kiegészítő beadványokban a petíció 
benyújtója a környezetvédelmi jogszabályok további megsértésére utal.

A petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő tájékoztatás és dokumentumok a 
következőképpen foglalhatók össze:

                                               
1
 A 2003/4/EK parlamenti és tanácsi irányelv (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános 

hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 41., 2003.2.14.

2
HL L 158., 1990.6.23.

3
HL L 41., 2003.2.14.
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1. A petíció benyújtója azt állítja, hogy megsértik a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
91/271/EGK irányelvet1, mivel az egyik granadai szennyvíztisztító telep nem felel meg az 
irányelvben meghatározott értékeknek, valamint hogy bizonyos víztesteket érzékeny 
területté kéne nyilvánítani.

A Bizottság osztja a petíció benyújtójának véleményét, és a petíció beérkezését 
megelőzően is tudomása volt a szóban forgó tényekről. Spanyolországgal szemben már 
jogsértési eljárást indítottak az irányelv 4. és 5. cikke betartásának elmulasztása miatt. 
Ezen jogsértési eljárás keretében a Bizottság két indokolással ellátott véleményt (utolsó 
figyelmeztetéseket) intézett Spanyolországhoz a Szerződés 226. cikke értelmében. 
Mellékeltük a Bizottság 2008. november 27-i sajtóközleményét. A jogsértési eljárás a 
granadai Churriana szennyvíztisztító telepére is kiterjed.

2. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvben 
foglalt kötelezettségek Granada önkormányzatára vonatkoznak, nem pedig az Emasagra 
SA üzemeltető vállalatra (6. oldal, 3. pont). 

Az irányelv címzettjei a tagállamok, és az nem tartalmaz szervezeti formára vagy 
ingatlantulajdon-jogra vonatkozó rendelkezéseket. Az ilyen rendelkezések megállapítása a 
tagállamok joga és feladata. Ezzel összefüggésben a Szerződés 295. cikke kimondja: „E 
szerződés nem sértheti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet.”

Következésképpen a Bizottság beavatkozásának nincs jogi alapja.

3. A petíció benyújtója megemlíti a granadai szennyvíztisztító telepeknek az üzemeltető és a 
hatóságok részéről tervezett kibővítését, valamint a kapcsolódó projekteket, és kifejti, 
hogy alternatív szennyvízkezelési rendszerek is léteznek, amelyek az Egyesült 
Államokban hatékonynak bizonyultak. 
A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv környezetvédelmi célkitűzéseket állapít 
meg a szennyvízkezelés elérendő szintjeivel összefüggésben, ugyanakkor egyetlen 
technológiát sem ír elő vagy tilt meg, így nyitott a technológiai jellegű innovációkra. A 
tagállamok joga és feladata a megfelelő rendelkezésre álló technológia megválasztása, és 
amennyiben uniós finanszírozási eszközök felhasználására is sor kerül – például a 
kohéziós politika keretében –, tiszteletben kell tartani a vonatkozó vezérelveket és 
feltételeket.

Következésképpen a Bizottság beavatkozásának nincs jogi alapja. 

4. A petíció benyújtója felvázolja a jelenlegi műszaki és szerződéses megállapodásokat a 
Puleva Food SL tejfeldolgozó üzemből származó ipari szennyvíz elvezetésére 
vonatkozóan. Az üzemből származó szennyvizet fiziko-kémiai kezelésnek vetik alá, majd 
pedig a háztartási hulladékkal együtt kezelik a granadai szennyvíztisztító telepek egyikén. 
Ezen szennyvíztisztító telep jelenlegi formájában nem teljesíti a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelvben foglalt környezetvédelmi célkitűzéseket. A petíció 
benyújtója azon a véleményen van, hogy a Puleva Food SL üzemnek saját 

                                               
1

HL L 135., 1991.5.30.
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szennyvíztisztító telepet kellene kiépítenie és üzemeltetnie, a település szennyvíztisztító 
telepének igénybevétele helyett. A meglévő műszaki és szerződéses megállapodások a 
jelek szerint azt igazolják, hogy a városi és regionális hatóságok beleegyeztek abba, hogy 
mentességet biztosítanak a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv, valamint a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv 
(a 96/61/EK irányelv kodifikált változata, a továbbiakban IPPC-irányelv)1 alól.

Először is, a spanyol hatóságok feladata annak eldöntése, hogy a biológiailag lebontható 
hulladék – mint amilyen a tejfeldolgozó üzemből is származik – és a háztartási szennyvíz 
kezelése elkülönítve vagy együttesen valósuljon meg. Mindkét megközelítés a 
legkorszerűbb módon kivitelezhető. Bármelyik lehetőségre esik is a választás, annak 
tiszteletben kell tartania az uniós jogszabályokban foglalt környezetvédelmi 
célkitűzéseket. Másodsorban, ami a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv 
megsértését illeti, lásd fentebb a Bizottság által Spanyolország ellen indított jogsértési 
eljárásról szóló 1. pontot.

Annak kérdését, hogy az állami szennyvíztisztító telepen elhelyezett és üzemeltetett, a 
tevékenységgel közvetlenül együtt járó kezelési berendezésre is kiterjedjen-e az IPPC-
irányelvvel összhangban kiadott engedély, a 7. pont taglalja.

5. A petíció benyújtója megemlíti, hogy sosem hivatkozott a szennyvíziszapról szóló 
86/278/EGK irányelv megsértésére.

6. A petíció benyújtója azt állítja, hogy amennyiben nem megfelelően kezelt szennyvizet 
bocsátanak ki a granadai szennyvíztisztító telepről, az a Genil folyó vízminőségének 
romlását eredményezi, és ily módon sérti a 2000/60/EK2 vízügyi keretirányelvben 
meghatározott környezetvédelmi célkitűzéseket.

A vízügyi keretirányelv valamennyi folyó, tó és parti tengervíz tekintetében meghatározza 
a „jó ökológiai állapot” környezetvédelmi célkitűzését, amelyet általánosságban 2015-ig 
kell teljesíteni. A tagállamoknak 2009. december 22-ig kell kidolgozniuk a szóban forgó 
jó állapot eléréséhez szükséges terveket és programokat, és a kidolgozás szakaszában 
tájékoztatást kell nyújtaniuk, valamint konzultációt kell folytatniuk a nyilvánossággal.

A valamennyi víztest jó állapotának elérésére irányuló célkitűzés összefügg azzal a 
törekvéssel, hogy megakadályozzák az állapot jelenlegi helyzethez képest történő 
romlását. A Genil folyót érintő állítólagos kedvezőtlen hatásokat a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelv betartásával kell orvosolni (lásd fentebb az 1. pontot), és 
szükség esetén kiegészítő intézkedésekkel, amennyiben a települési szennyvíz kezeléséről 
szóló irányelv betartásával nem teljesülnek a vízügyi keretirányelvben foglalt 
célkitűzések.

Következésképpen, tekintve: 
                                               
1

HL L 24., 2008.1.29.

2
HL L 327., 2000.12.22.
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- a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv állítólagos megsértésének tárgyában 
folyamatban lévő jogsértési eljárást, valamint 

- a vízügyi keretirányelvben megállapított célkitűzéseket és határidőket; 
a Bizottság további beavatkozásának jelenleg nincs jogi alapja.

7. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az illetékes spanyol hatóságok megsértették az IPPC-
irányelvet, amely az I. melléklet 6.4. pontjának c) alpontja alapján kiterjed az alábbi 
tevékenységre: „Tej kezelése és feldolgozása napi 200 tonna beérkezett tejmennyiség 
felett (éves átlag).”

Az IPPC-irányelv fogalommeghatározása alapján a „létesítmény” olyan rögzített műszaki 
egység, ahol egy vagy több, az I. mellékletben felsorolt tevékenységet folytatnak, és 
bármely más, azzal közvetlenül együtt járó tevékenységet, amely műszakilag kapcsolódik 
az adott telephelyen folytatott tevékenységhez, és amelynek hatása lehet a kibocsátásokra 
és a környezetszennyezésre. Az irányelv hatálya alá eső létesítményeknek egy integrált 
engedély szerint kell működniük, amelyet az illetékes hatóság állít ki az elérhető legjobb 
technikák (BAT) alkalmazása alapján.

Amint azt a 4. pontban kifejtettük, a Puleva Food S.L. létesítményében keletkező 
szennyvízfolyamot egy csövön keresztül az Emasagra S.A. által üzemeltetett állami 
szennyvíztisztító telepen működő fiziko-kémiai tisztítóegységhez vezetik.

A spanyol hatóságok által kiadott engedély ismertet egy ilyen helyzetet, anélkül, hogy a 
vonatkozó BAT referencia-dokumentum alapján műszaki követelményeket vagy
kibocsátási határértékeket írna elő. Következésképpen a fiziko-kémiai egység, amely 
műszaki szempontból esetlegesen kapcsolódhat az I. melléklet hatálya alá tartozó 
tevékenységhez, kiesik az IPPC-engedély hatálya alól.

Mindazonáltal a Bizottság fel fogja kérni a spanyol hatóságokat a kérdés tisztázására, 
annak megítélése érdekében, hogy betartják-e az IPPC-irányelv rendelkezéseit, valamint 
hogy szükséges-e a Bizottság további fellépése.

8. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az illetékes spanyol hatóságok megsértették a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK irányelvet1, azáltal, hogy nem alkalmazták 
megfelelően az említett irányelv rendelkezéseit a meglévő granadai szennyvíztisztító 
telepek kibővítésével összefüggésben. 

A 97/11/EK2 irányelvvel és a 2003/35/EK3 irányelvvel módosított 85/337/EGK (a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelvként ismert) irányelv környezeti 

                                               
1

 HL L 175., 1985.7.5.

2
 HL L 73., 1997.3.14.

3
 HL L 156., 2003.6.25.
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hatásvizsgálat elvégzését írja elő bizonyos köz- és magánprojektek esetében. A KHV-
irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, amelyeket minden 
esetben alá kell vetni a KHV-eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek között, 
amelyek esetében a tagállamok eseti alapon és/vagy az irányelvet a nemzeti jogba átültető 
jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok alapján határoznak arról, 
hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetik-e alá. Eseti alapon történő elbírálás, 
illetve küszöbértékek vagy kritériumok megállapítása esetén figyelembe kell venni az 
irányelv III. mellékletében meghatározott, vonatkozó kiválasztási kritériumokat. Ezek 
közé tartoznak a projekt jellemzői, annak elhelyezkedése, valamint az esetleges hatások 
jellemzői.

Meg kell jegyezni, hogy a 150 000 lakosság-egyenértéket meghaladó kapacitással működő 
szennyvíztisztító telepek építésére irányuló új projekteket a KHV-irányelv I. 
mellékletének 13. pontja tartalmazza. Az egyéb típusú szennyvíztisztító telepekre irányuló 
projektek pedig a KHV-irányelv II. melléklete 11c. pontjának hatálya alá tartoznak. 
Továbbá fontos megjegyezni, hogy a II. melléklet 13. pontja értelmében az I. és II. 
mellékletben felsorolt kivitelezett projektek bármely olyan bővítését, amelynek jelentős 
ártalmas hatása lehet a környezetre, új környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni.

Mindenesetre az illetékes nemzeti hatóságok feladata, hogy a meglévő projektek 
bővítésének minden egyes esetét kivizsgálják, és ily módon megállapítsák, hogy 
alkalmazandók-e a KHV-irányelv rendelkezései. A petíció benyújtója által szolgáltatott 
dokumentumok alapján a regionális környezetvédelmi hatóságok válaszukban arról 
tájékoztatták a petíció benyújtóját, hogy a szóban forgó bővítést tervbe vették a különféle 
közigazgatási szervek között létrejött politikai megállapodást követően. Mindazonáltal 
abban az időben nem volt folyamatban konkrét bővítési projekt. A regionális 
környezetvédelmi hatóságok válaszukban hangsúlyozzák, hogy amint ilyen projektre sor 
kerül, az ügyet a KHV-irányelv alapján megvizsgálják.

Végezetül, a rendelkezésre álló információk alapján nincs arra utaló bizonyíték, hogy a 
szóban forgó esetben nem tartották tiszteletben a KHV-irányelvben rögzített 
követelményeket.

Amint azt a korábbi közleményben is kifejtettük, a 2003/4/EK irányelv a környezeti 
információkhoz való nyilvános hozzáféréssel foglalkozik, a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint. Az irányelv értelmében a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
hatóságok kötelesek legyenek bármely kérelmező rendelkezésére bocsátani a birtokukban 
lévő vagy számukra tárolt környezeti információkat anélkül, hogy a kérelmezőnek 
indokolnia kellene a kérelmét. Ez azt jelenti, hogy egy hatóság köteles rendelkezésre 
bocsátani a birtokában lévő, általa készített vagy kézhez kapott környezeti információkat. 
Amint arra a petíció benyújtója is rámutat, az irányelv emellett konkrét határidőkről is 
rendelkezik: a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelmező igényének beérkezését 
követő egy hónapon belül, vagy a kérelem beérkezésétől számított két hónapon belül, ha 
az információ mennyisége jelentős, jellegét tekintve pedig összetett. Ilyen esetekben a 
kérelmezőt a lehető leghamarabb tájékoztatni kell, de mindenesetre a szóban forgó egy 
hónapos időszak lejárta előtt, a határidő bárminemű meghosszabbításáról, valamint annak 
okairól. A környezeti információkhoz való hozzáférés kizárólag az irányelv 4. cikkében 
felsorolt indokok alapján tagadható meg. A megtagadás alapját szűken kell értelmezni, 



CM\794523HU.doc 7/7 PE414.063/REV

HU

minden egyes esetben figyelembe véve a közzététel által szolgált közérdeket. A kért 
információ része vagy egésze rendelkezésre bocsátásának megtagadásáról a kérelmezőt 
írásban tájékoztatni kell, a fent említett határidőn belül, az értesítésnek pedig tartalmaznia 
kell a megtagadás indoklását, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló tájékoztatást. Az 
5. cikk alapján díjak számolhatók fel. A díjak azonban nem haladhatják meg az ésszerű 
határt. Bármely kérelmezőnek, aki úgy ítéli meg, hogy információkérésével nem 
foglalkoztak, azt (részben vagy egészben) alaptalanul utasították el, nem kielégítő módon 
válaszolták meg, lehetősége van arra, hogy a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt 
eljárásokhoz folyamodjon.

2009. augusztus 28-i levelében a petíció benyújtója kifejti, hogy nem érkezett válasz 2009. 
július 21-i kérelmére, amelyben két granadai szennyvíztisztító telep engedélyének teljes 
másolatát igényelte.

Ennek fényében felkérik a petíció benyújtóját, hogy éljen a spanyol jogban előírt 
felülvizsgálati eljárás lehetőségével, az irányelv 6. cikke (1) és (2) bekezdéséből adódóan.

Következtetések

Az 1. pontot illetően (települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv) a Bizottság már 
jogsértési eljárást indított Spanyolország ellen;

A 2. és 3. pont tekintetében (alternatív technikai megoldások a granadai szennyvíztisztító 
telepek kibővítésére) a Bizottság beavatkozásának nincs jogi alapja;

Ami a 4. és 7. pontot illeti (a háztartási szennyvíz, valamint egy tejfeldolgozó üzemből 
származó ipari szennyvíz kezelése; az IPPC-irányelvnek való megfelelés): a Bizottság fel 
fogja kérni a spanyol hatóságokat a kérdés tisztázására, annak megítélése érdekében, hogy 
tiszteletben tartják-e az IPPC-irányelv rendelkezéseit, valamint hogy további fellépésre van-e 
szükség a Bizottság részéről;

A 6. pont vonatkozásában (vízügyi keretirányelv) a Bizottság jelenleg nem állapított meg az 
irányelv megsértésére utaló jelet, ezért a Bizottság beavatkozásának nincs jogi alapja;

A 8. pontot illetően (KHV-irányelv) a Bizottság nem talált arra utaló jelet, hogy nem tartották 
tiszteletben az irányelvben foglalt követelményeket.


