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RÉSZÉRE

Tárgy: A Sonia Ortiga, spanyol állampolgár által az „Európai Zöldek” nevében 
benyújtott, 0214/2007. számú petíció a szabadtartású sertéstenyésztés által a 
felszín alatti vízben előidézett nitrátszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a kiterjedt sertéstenyésztés következtében a Segoviában található 
víztározóban előidézett súlyos nitrátszennyezés miatt emel panaszt, amely állítása szerint már 
48 faluban okozott vízszennyezést, és az egész vízgyűjtő területre kiterjedhet, ezzel 
maradandó környezeti kárt okozva. A petíció benyújtója szerint a nitrátszennyezésről szóló 
irányelv és a vízről szóló keretirányelv megsértésének esete áll fenn.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 9. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.

A petíció

A szóban forgó petíció tárgya a felszín alatti vizeknek a mezőgazdasági tevékenységekből, 
kiváltképpen sertéstenyésztésből származó, nitráttal történő szennyezése Segovia tartományban.
A petíció hivatkozik a Castilla y Leon autonóm közösség Környezetvédelmi Hivatala által 2006-
ban végzett tanulmányra, amely rávilágított, hogy a jelek szerint a víztározó vize Segovia 
tartomány 48 falva esetében nitráttal szennyezett. A legkiterjedtebb sertéstenyésztés a Los 
Arenales-i víztárolóhoz tartozó területen valósul meg, amely az autonóm közösség több 
tartományát is érinti, ideértve Segoviát, Avila Valladolidot, Salamancát és Zamorát.
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A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a sertéstenyésztés környezetszennyezést okoz Segovia 
tartományban, valamint hogy megsértették a nitrátokról szóló irányelvet (91/676/EGK 
irányelv)1 és a vízügyi keretirányelvet (VKI, 2000/60/EK)2.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság – a nitrátokról szóló irányelv spanyolországi végrehajtásának vizsgálata során – arra 
a következtetésre jutott, hogy az irányelv végrehajtása több szempontból sem megfelelő. Ezért 
jogsértési eljárást indított Spanyolország, valamint Castilla y Leon autonóm közösség ellen a 
nem megfelelő vízfelügyelet, a nitrátérzékeny övezetek nem megfelelő kijelölése és a 
jogszabálynak nem megfelelő cselekvési programok miatt.

Amint arra a petíció benyújtója is rámutat, Castilla y Leon autonóm közösség öt nitrátérzékeny 
övezetet jelölt ki 1998-ban. Független tanulmányok alapján – amelyeket legutóbb 2006 végén 
frissítettek3 – a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Los Arenale-i víztározó felszín 
alatti vizében fellehető magas nitrátkoncentráció a kiterjedt mezőgazdasági tevékenységeknek 
tudható be, és szükségessé teszi a vízgyűjtő terület nitrátérzékeny övezetté való nyilvánítását.

A fent említett tanulmányok többek között az „Informe resumen de los artículos 5 y 6 de la 
Directiva Marco del Agua. Demarcación hidrográfica del Duero” (CHD 2005) című jelentésre 
hivatkoznak, amely rámutat, hogy a terület diffúz forrásaiból származó magas nyomást 
megvizsgálták, valamint hogy a Los Arenales-i, salamancai és segoviai víztározók a 
mezőgazdasági által kifejtett nyomás miatt nem érik el a vízügyi keretirányelv célkitűzéseit.

A Bizottság teljes mértékben – akár bírósági eljárásokon keresztül is – elkötelezett azon 
célkitűzésének elérése mellett, hogy biztosítsa a nitrátokról szóló irányelvben foglalt 
kötelezettségek teljes körű végrehajtását Spanyolországban a vízfelügyelet, az érzékeny 
övezetek kijelölése és a mezőgazdasági tevékenységekből származó nitrátszennyezés 
megelőzésére és csökkentésére irányuló intézkedések kidolgozása tekintetében.

Ami a felszín alatti vizek minőségére vonatkozó előírásokat illeti, a felszín alatti vizek 
legmagasabb megengedett nitráttartalma a nitrátokról szóló irányelv, valamint a 2006. évi, 
felszín alatti vizekről szóló irányelv4 értelmében 50 mg/l. Miközben a vízügyi 
keretirányelvben foglalt vízminőségre vonatkozó célkitűzéseket a szabály szerint 2015-ig kell 
elérni, az irányelv nem változtat a korábbi jogszabályokban – mint például a nitrátokról szóló 
irányelvben – meghatározott célkitűzéseken és kötelezettségeken.

Következtetések

A Bizottság által szerzett bizonyíték megerősíti a petíció benyújtójának állítását, miszerint a 
Castilla y Leon autonóm közösségben elhelyezkedő Los Arenales-i víztározó nitráttal 
                                               
1 HL L 375., 1991.12.31., 1–8. o.
2 HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.
3 Az Alterra tanácsadó cég által a Bizottság megbízásából a 07-
010401/2005/409860.MAR/B1 keretszerződés keretében elvégzett tanulmány.
4 A 2006. december 12-i 2006/118/EK irányelv (HL L 372., 2006.12.27.).
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szennyezett, valamint hogy a mezőgazdaság a szennyezés egyik igen valószínű forrása.

A Bizottság tájékoztatta a spanyol hatóságokat arra vonatkozó álláspontjáról, hogy a Los 
Arenales-i víztározó vízgyűjtő területét a nitrátokról szóló irányelvvel összhangban és a 
Spanyolország ellen folytatott jogsértési eljárás keretében nitrátérzékeny övezetté kell
nyilvánítani. Az övezet kijelölésének szükségességét igazoló, legfrissebb tudományos 
indokokat a jogi eljárás hivatalos levélváltásainak keretében ismertetik majd a spanyol 
hatóságokkal.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a jövőbeli fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A Bizottság a nitrátokról szóló (91/676/EGK)1 irányelv spanyolországi végrehajtásának 
vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a jogszabály végrehajtása több 
szempontból sem megfelelő. Ezért jelenleg jogsértési eljárás van folyamatban Spanyolországgal 
szemben. Ugyanakkor Castilla y León autonóm közösséget illetően a helyzet javult a Bizottság 
előző közleménye óta. 

Castilla y León autonóm közösség eredetileg öt nitrátérzékeny övezetet jelölt ki 1998-ban. A Los 
Arenales-i víztározót érintő területek nem szerepeltek a kijelölt övezetek között. A Bizottság által 
tett jogi lépéseknek, valamint a nemzeti és regionális hatóságokkal fenntartott kapcsolatoknak 
köszönhetően az említett hatóságok aktualizálták a veszélyeztetett területek kijelölését a 40/2009. 
sz. rendelet formájában, amelyet 2009. július 1-jén tettek közzé a Junta de Castilla y León 
Hivatalos Közlönyében (BOCYL). Ugyanezen jogszabályban a helyes mezőgazdasági gyakorlat 
szabályzatát is elfogadták a nitrátokról szóló irányelvvel összhangban. Az említett szabályzat a 
kijelölt veszélyeztetett övezetekre alkalmazandó. A hatóságok továbbá cselekvési programokat is 
elfogadtak az említett övezetekre vonatkozóan2.
Amint azt a Bizottság korábban is említette, a (2000/60/EK, WDF)3 vízügyi keretirányelvben 
foglaltakat 2015-ig kell teljesíteni, a fent említett közelmúltbeli területkijelölések pedig 
alapvető szerepet játszanak majd az irányelv nagyra törő célkitűzéseinek elérésében.

A Bizottság birtokában lévő információk megerősítették a petíció benyújtójának állítását, 
miszerint a Castilla y León autonóm közösség területén elhelyezkedő Los Arenales-i víztározó 
nitráttal szennyezett, a szennyezés fő forrásainak egyike pedig a sertéstenyésztés és a 
mezőgazdaság. A Bizottság tájékoztatta a spanyol hatóságokat azzal kapcsolatos 
véleményéről, hogy a Los Arenales-i víztározó vízgyűjtő területét a nitrátokról szóló 
irányelvvel összhangban és a Spanyolország ellen folytatott jogsértési eljárás keretében 
nitrátérzékeny övezetté kell nyilvánítani. Mára a terület előírt kijelölése megvalósult, a kijelölt 
veszélyeztetett övezetek felszíni kiterjedése mintegy 40 000 hektárról több mint 200 000 
hektárra nőtt a térségben, továbbá cselekvési programok és a helyes mezőgazdasági gyakorlat 

                                               
1 HL L 375., 1991.12.31., 1–8. o.

2 Castilla/Leon kormányzatának december 30-i MAM/2348/2009. sz. rendelkezése   

3 HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.
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szabályzatának elfogadására is sor került az érintett övezetekre vonatkozóan.


