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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói elpanaszolják, hogy egy korábbi természetvédelmi területen folytatott 
rizstermesztés következtében a talajvizet mezőgazdasági vegyi anyagok szennyezik. 
Ezenkívül építési törmeléket, gumiabroncsokat, háztartási gépeket, műanyagot, háztartási 
hulladékokat, valamint festéket és vegyi anyagokat tartalmazó tartályokat földelnek el Denia 
városában. A kezeletlen települési szennyvizet továbbá közvetlenül a Racons folyóba 
engedik. Annak ellenére, hogy Denia polgármestere ígéretet tett, és megkísérelt véget vetni a 
fentieknek, a helyzet változatlan maradt. 

A petíció benyújtói szeretnék biztosítani, hogy Spanyolországban tartsák be az európai 
környezetvédelmi jogszabályokat, és szükség esetén készek az üggyel az Európai 
Bírósághoz fordulni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 1999. április 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 175. cikkének (3) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 1999. szeptember 8.

A Bizottság vizsgálja a petícióban ismertetett tényeket.
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A Bizottság levélben tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól a Pego-Oliva területen használt 
növényvédő szerek által az emberi fogyasztásra szánt deniai ivóvízre gyakorolt lehetséges 
hatásokról.
Ugyanebben a levélben arról is tájékoztatást kért, hogy milyen lehetséges hatásokat fejtenek 
ki a Racons folyó közelében lerakott különböző hulladékok, amelyek a petíció benyújtói 
szerint veszélyeztetik a folyó vízminőségét.
A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos fejleményekről.

4. Írásbeli megerősítés a Bizottság 2000. május 22/23-i ülésén szóban közölt 
információra vonatkozóan, beérkezés dátuma: 2000. június 23.

A Petíciós Bizottság 2000. május 22–23-i meghallgatása nyomán – ahol sor került az ügy 
megvitatására – a Bizottság a következőket szeretné megerősíteni.
A Bizottság számos panasz, valamint az 543/96. és az 1098/98. számú petíció alapján 
megnyitott ügy1 keretében megvizsgálta az e petícióban ismertett tényeket.
Az 1098/98. számú petícióval kapcsolatban a Bizottság levélben tájékoztatást kért a spanyol 
hatóságoktól a Pego-Oliva területen használt növényvédő szerek által az emberi fogyasztásra 
szánt deniai (Valencia) ivóvízre gyakorolt lehetséges hatásokról. Ugyanebben a levélben arról 
is tájékoztatást kért, hogy milyen lehetséges hatásokat fejtenek ki a Racons folyó közelében 
lerakott különböző hulladékok, amelyek a petíció benyújtói szerint veszélyeztetik a folyó 
vízminőségét.
A levélben arra kérte a spanyol hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást a következőkkel 
kapcsolatban:
– az érintett területen használt növényvédő szerek meghatározása;
– a Racons folyó vízminőségére vonatkozó vizsgálatok;
– tájékoztatás a Racons folyót valószínűleg szennyező hulladékokról, vagyis hogy illegálisan 

vagy engedély birtokában a történt-e a hulladékok lerakása. Amennyiben engedélyezték a 
lerakást, be kell mutatni az engedély másolatát.

A spanyol hatóságok a válaszadásra vonatkozó határidő meghosszabbítását kérték. Mivel a 
megadott határidőn belül nem érkeztek be a kért információk, a Bizottság a fent említett 
információk megszerzése érdekében újabb levelet küldött, amelyre a spanyol hatóságok most 
már válaszoltak.
1) A Bizottságnak a Racons folyó vízminőségével kapcsolatos elemzésre vonatkozó 
kérésére – amely elemzésnek az a célja, hogy megállapítsák, hogy a Közösség vízi 
környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló 1976. 
május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelv2 mellékletének listáiban szereplő anyagok jelen 
vannak-e a folyó vizében – a spanyol hatóságok elküldték a „Confederación Hidrográfica del 
Júcar” (a Környezetvédelmi Minisztérium fennhatósága alá tartozó, az ügyben illetékes szerv) 
jelentését.
A jelentésből kiderül, hogy a vízminőség ellenőrzésével foglalkozó állomások rendszeresen 
ellenőrzik a Racons folyó vízminőségét. A Bizottság szolgálatai megvizsgálták az 
elemzéseket, és megállapították, hogy nem került sor a fent említett irányelv megsértésére.
A Bizottság azon kérésével kapcsolatban, hogy a hatóságok adjanak meg minden vonatkozó 
információt az engedélyezett, illetve az ellenőrizetlen hulladéklerakókról, a Valenciai 
Autonóm Közösség ügyben illetékes közigazgatási hivatala kijelentette, hogy a Racons folyó 

                                               
1 Hiv.: B-99/2161
2 HL L 129., 1976.5.18., 23 o.
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által átszelt természetvédelmi terület egy részén sem engedélyezték hulladéklerakó létesítését.
Elismerték, hogy időnként inaktív anyagok lerakására derítettek fényt, azonban a kimutatott 
hulladékok nem idéznek elő szennyezést, mivel azok földtörmelékből, illetve bontási 
hulladékokból állnak. Mindazonáltal a regionális közigazgatási hivatal kijelentette, hogy ha 
időnként sorra is került jelentős mennyiségű hulladék vagy kitermelt föld lerakása, az olivai 
városi tanács haladéktalanul eltávolította azt, vagy ehhez kapcsolódóan panaszt nyújtottak be, 
ami tanúsítja, hogy éberen figyeltek a Racons folyó szennyezésének elkerülésére.
2) Ami a valenciai Pego-Oliva terület mocsarait illeti, meg kell jegyezni, hogy a 
Bizottság e kérdéssel kapcsolatban több üggyel is foglalkozott, panaszokkal és petíciókkal 
egyaránt. Ez a terület a spanyol hatóságok által a vadon élő madarak védelméről szóló 1979. 
április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv1 4. cikke alapján a régióban kijelölt különleges 
madárvédelmi területek közé tartozik.
A 79/409/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján – amelynek helyébe a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv2 6. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése lépett – a tagállamoknak 
meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket a madarak szándékos zavarásának, valamint 
élőhelyeik elpusztításának elkerülése érdekében.
A 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamokra a következő 
kötelezettségek hárulnak:
„A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a különleges természetvédelmi 
területeken található olyan természetes élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyei károsodásának 
és megzavarásának megakadályozására, amelyek céljára az egyes területeket kijelölték, 
amennyiben a zavarás mértéke ezen irányelv céljaira tekintettel jelentős hatással lehet.”
A spanyol hatóságok válaszukban kifejtették, hogy a hely pusztulásának megállítására 
szolgáló valamennyi közigazgatási és jogi intézkedést megtettek, többek között pert indítottak 
az illetékes bíróságoknál. A Valenciai Autonóm Közösség kormányzata 1999. május 4-én 
jóváhagyta a Pego-Oliva terület mocsarainak természeti erőforrásaival való gazdálkodásra 
vonatkozó tervet a mezőgazdasági tevékenységek korlátozása, a terület védelme és a 
fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében.
Mivel a spanyol hatóságok közigazgatási és büntetőeljárást is indítottak azok ellen, akik 
felelősek a Pego-Oliva terület mocsarainak pusztításáért, a Bizottság nem állíthatja azt, hogy 
Spanyolország nem tette meg a Pego-Oliva terület mocsarai pusztulásának elkerüléséhez 
szükséges lépéseket. Ezért a kérdéssel kapcsolatban több ügyet is lezártak.
3) Végezetül Denia város ivóvízellátásával kapcsolatban a Bizottság több panasszal is 
foglalkozott, amelyek Denia és a spanyolországi Alicante tartomány más városai ivóvízének 
rossz minőségére vonatkoztak. Meg kell jegyezni, hogy a Bizottság az általa végzett vizsgálat 
és az említett esetekben szolgáltatott információk alapján az EK-Szerződés 226. cikke 
értelmében felszólító levelet küldött, amelyben azon meggyőződéséről tájékoztatta a spanyol 
hatóságokat, hogy sor került a közösségi jog megsértésére. Ez a levél a hivatalos jogsértési 
eljárás első lépésének tekintendő, amely az Európai Bíróság elé terjesztendő 
folyamodványhoz vezethet.
Konkrétabban, a Bizottság rámutatott az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 
1980. július 15-i 80/778/EGK tanácsi irányelv3 megsértésére, mivel a rendelkezésére álló 
információk alapján többek között Javea, Denia, Muchamiel, Benissa, Teulada, Moraira, 

                                               
1 HL L 103., 1979..4.25., 1. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
3 HL L 229., 1980.8.30., 11. o.
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Bussot városaiban az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz nem felel meg az irányelv 
mellékletében meghatározott, bizonyos anyagok megengedett koncentrációjával kapcsolatos 
felső értékeknek.
A spanyol hatóságoknak a felszólító levélre küldött válasza éppen most érkezett meg, és 
jelenleg a Bizottság szolgálatai vizsgálják.
A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos további 
fejleményekről. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő tájékoztatás: 2001. január 11.

A Bizottság 1098/98. számú petícióban felvetett kérdések kivizsgálása érdekében megnyitotta 
az 1999/2161. számú ügyet. A petíció a Racon folyó (Denia) vizének szennyezésére 
vonatkozik, amelyet a közeli Pego-Oliva területen a mezőgazdaságban alkalmazott műtrágyák 
és növényvédő szerek, valamint a Racon folyó partvidékén lerakott hulladékok idéznek elő.

A Bizottság az ügy kapcsán számos, tájékoztatás iránti kérelmet küldött a spanyol 
hatóságoknak, arra kérve őket, hogy tegyék meg észrevételeiket a témával kapcsolatban. A 
Bizottság szolgálatai megvizsgálták a spanyol hatóságok válaszát.

Ahogy arról a Petíciós Bizottságot is tájékoztatták a 2000. május 22-i ülésén, valamint a 
legutóbbi közleményben közöltek szerint, a Bizottság szolgálatai megvizsgálták az ügyet, és 
megállapították, hogy nem került sor az EU környezetvédelmi jogszabályainak megsértésére. 
Ezért a Bizottság lezárta a petícióval kapcsolatban megnyitott ügyet.

Ami Denia város ivóvízellátását illeti, ami nem egészen tartozik a petíció tárgyához, a 
Petíciós Bizottságot arról tájékoztatták, hogy a Bizottság úgy határozott, hogy az EK-
Szerződés 226. cikke alapján jogsértési eljárást indít Spanyolország ellen. Végeredményben a 
Bizottság – a Denia, valamint Alicante tartomány más városainak rossz minőségű ivóvízzel 
való ellátásával kapcsolatos panaszok kivizsgálását követően – az EK-Szerződés 226. cikke 
alapján felszólító levelet küldött.

A spanyol hatóságok felszólító levélre adott válasza elfogadhatatlannak minősült, 
következésképpen Spanyolországot egy indokolással ellátott vélemény kiadásáról értesítették. 
Ez az utolsó lépés, mielőtt az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztik. Az indokolással ellátott 
vélemény arra vonatkozik, hogy Alicante tartomány számos városában megsértették az 
emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 1980. július 15-i 80/778/EGK tanácsi 
irányelvet1, különösen a nitrátok, a magnézium és a szulfátok tekintetében.

A spanyol hatóságok tájékoztatták a Bizottságot a helyzet megoldására irányuló beruházási 
tervről, amely a Deniában elvégzendő különböző munkálatokra is kiterjed. A Bizottság 
szolgálatai jelenleg a spanyol hatóságoktól kapott választ és információkat vizsgálják annak 
biztosítása érdekében, hogy a tervezett intézkedéseket ténylegesen végrehajtsák.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő tájékoztatás: 2001. november 30.

A Bizottság 1098/98. számú petícióban felvetett kérdések kivizsgálása érdekében megnyitotta 
az 1999/2161. számú ügyet. A petíció a Racon folyó (Denia) vizének szennyezésére 
                                               
1 HL L 229., 1980.8.30., 11. o.



CM\838948HU.doc 5/7 PE231.918/REV/VII

HU

vonatkozik, amelyet a közeli Pego-Oliva területen a mezőgazdaságban alkalmazott műtrágyák 
és növényvédő szerek, valamint a Racon folyó partvidékén lerakott hulladékok idéznek elő.

A Bizottság az ügy kapcsán számos, tájékoztatás iránti kérelmet küldött a spanyol 
hatóságoknak, arra kérve őket, hogy tegyék meg észrevételeiket a témával kapcsolatban. A 
Bizottság szolgálatai megvizsgálták a spanyol hatóságok válaszát.

A Bizottság szolgálatai ezért kivizsgálták ezt az ügyet, és megállapították, hogy nem került 
sor az EU környezetvédelmi jogszabályainak megsértésére. Ezért a Bizottság 2000 júliusában 
lezárta a petícióval kapcsolatban megnyitott ügyet. Erről a Petíciós Bizottságot a legutóbb 
elküldött közleményben tájékoztatták. A Bizottság szolgálatai egy ülésen személyesen is 
közölték ezt az információt.

Mindazonáltal a Petíciós Bizottság nemrégiben a petíció benyújtójától származó új 
információkat továbbított. A petíció benyújtója továbbra is azt hangoztatja, hogy az érintett 
területen folytatódik a hulladékok lerakása. A petíciót nem zárták le, és a 2001. június 18–20-i 
ülésen megvitatták az ügyet.

Az ülést követően a Bizottság új levelet küldött a spanyol hatóságoknak, amelyben arra kéri 
őket, hogy tegyék meg észrevételeiket a petíció benyújtója által ismertetett tényekkel 
kapcsolatban annak biztosítása érdekében, hogy ebben az ügyben helyesen alkalmazzák a 
hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelvet.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos további 
fejleményekről.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő tájékoztatás: 2002. szeptember 17.

Ahogy arra az előző közleményeiben is rámutatott, a Bizottság az 1098/98. számú petícióban 
panaszolt tények kivizsgálásának megkezdése érdekében megnyitotta az 1999/2161. számú 
ügyet. A petíció a Denia térségében a Racon folyó vizének szennyezésére vonatkozik, 
amelyet a mezőgazdaságban alkalmazott műtrágyák és növényvédő szerek, valamint a folyó 
partvidékén lerakott hulladékok idéznek elő.

Az üggyel kapcsolatos vizsgálatok részeként a Bizottság több levelet is küldött a spanyol 
hatóságoknak, amelyekben észrevételeik megtételére kérte őket. A Bizottság megvizsgálta a 
hatóságok válaszát. Mivel nem lehetett megállapítani a közösségi környezetvédelmi jog 
megsértését, a Bizottság 2000 júliusában úgy határozott, hogy lezárja a petíció nyomán 
megnyitott ügyet. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága már értesült erről, valamint a 
döntés okairól is.

A Petíciós Bizottság azonban a petíció benyújtójától származó új információkat továbbított, 
aki továbbra is azt hangoztatja, hogy az érintett területen folytatódik a hulladékok lerakása.

Hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság újból felvette a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal annak 
érdekében, hogy tegyenek észrevételeket a petíció benyújtójának panaszaival kapcsolatban, 
valamint annak biztosítása érdekében, hogy ebben az ügyben helyesen alkalmazzák az 1991. 
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március 18-i 91/156/EGK tanácsi irányelvvel2 módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 
15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvet1.

A spanyol hatóságok válasza most érkezett meg. A hatóságok továbbították a Valenciai 
Autonóm Közösség Környezetvédelmi Hivatalának üggyel kapcsolatos jelentését. A spanyol 
hatóságok kijelentik, hogy megállapítást nyert, hogy a Pego-Oliva Nemzeti Park területén a 
Racons folyó partja mentén nem található hulladéklerakó hely. Azt állítják, hogy a regionális 
környezetvédelmi felügyelőség által elvégzett legújabb vizsgálatok nyomán Denia városában 
három kisebb, engedély nélküli hulladéklerakó helyet találtak, ezek közül a Racons folyóhoz 
a legközelebbi 100 méterre fekszik a folyótól. Erről értesítették Denia város hatóságait, 
amelyek a települési hulladék tekintetében illetékesek, hogy megtehessék a helyzet 
megoldásához szükséges lépéseket.

A Bizottság ismét levelet küldött a spanyol hatóságoknak, amelyben tájékoztatást kért a 
fennálló helyzet megoldása érdekében tett lépésekről, valamint a petícióban felvetett 
probléma jelenlegi állásáról.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az üggyel kapcsolatos további 
fejleményekről.

8 A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2003. február 27.

Előző közleményeiben a Bizottság tájékoztatta az Európai Parlament Petíciós Bizottságát a 
vizsgálat tárgyát képező petíció nyomán megnyitott 1999/2161. számú üggyel kapcsolatban a 
Racons folyó szennyezése, valamint a Denia térségében tapasztalható egyéb 
környezetvédelmi problémák tekintetében megtett különböző lépésekről. Meg kell jegyezni, 
hogy mivel nem lehetett megállapítani a közösségi jog megsértését, a Bizottság 2000 
júliusában lezárta az ügyet.

A Petíciós Bizottság azonban egy konkrétabb üggyel kapcsolatban a petíció benyújtója által 
benyújtott újabb információt továbbított a Bizottságnak: az érintett régióban továbbra is több, 
engedély nélküli hulladéklerakó működik.
Ahogy azt az előző közleményeiben megjegyezte, a Bizottság újból felvette a kapcsolatot a 
spanyol hatóságokkal annak érdekében, hogy tegyenek észrevételeket a petíció benyújtójának 
panaszaival kapcsolatban, valamint annak biztosítása érdekében, hogy ebben az ügyben 
helyesen alkalmazzák a hulladékokról szóló irányelveket.  A spanyol hatóságok válaszának 
megvizsgálását követően a Bizottság további tájékoztatást kérése céljából ismét levelet 
küldött a hatóságoknak.

A spanyol hatóságok válasza most érkezett meg.  A hatóságok továbbították a Valenciai 
Autonóm Közösség Környezetvédelmi Hivatalának üggyel kapcsolatos új jelentését.  A 
jelentés a Denia város önkormányzata által megtett intézkedésekkel kapcsolatos 
információkat tartalmazza, mivel az ügy által érintett települési hulladék tekintetében az 
önkormányzat illetékes.

                                               
2 HL L 78., 1991.3.26., 32–37. o.
1 HL L 194., 1975.7.25., 39–41. o.
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A spanyol hatóságok válaszukban közlik, hogy a deniai helyi rendőrség számos helyszíni 
vizsgálatot végzett, és több kisebb, két helyi vállalkozás által engedély nélkül használt 
hulladéklerakót fedezett fel. Denia város önkormányzata a hulladékelhelyezéssel kapcsolatos 
helyhatósági szabályok és regionális jogszabályok alapján eljárást indított az említett 
cselekedetek szankcionálása, valamint a felelősök arra kötelezése érdekében, hogy 
helyrehozzák az okozott kárt és visszaállítsák a terület korábbi állapotát.

Az üggyel kapcsolatos vizsgálat azt bizonyítja, hogy a spanyol hatóságok megtették a petíció 
benyújtójának legutóbbi leveleiben felvetett problémák megoldásához szükséges 
intézkedéseket.

9 A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtói aggályaikat fejezik ki amiatt, hogy Denia városában az ivóvíz 
szennyezésére kerülhet sor egy illegális hulladéklerakó működése következtében, ami 
véleményük szerint hozzájárulhat a felszín alatti víz szennyezéséhez.

Az Európai Parlament 2003. szeptember 30-án lezárta a petíciót a Bizottság 2003. február 27-i 
közleménye nyomán, amelyben a Bizottság kifejtette, hogy az Európai Bizottság által a 
petíció alapján megnyitott 1999/2161. számú ügyet a Biztosok Testületének 2000. július 5-i 
határozatával lezárta, mivel a spanyol hatóságok közigazgatási és büntetőeljárást is indítottak 
azok ellen, akik felelősek a Pego-Oliva terület mocsarainak pusztulásáért.

2009. június 7-én a petíció benyújtói a petíció újbóli megnyitását kérték azt állítva, hogy a 
spanyol közigazgatás nem ért el tényleges eredményt, és szükség van az alicantei főügyész 
közbelépésére.

A petíció benyújtói által küldött, valamint a helyi sajtóban megjelent információk alapján a 
főügyész már kérte a város tanács beavatkozását a deniai víztisztító létesítmény közelében 
elhelyezkedő illegális hulladéklerakó bezárása és a terület helyreállítása érdekében.

A Bizottság információt fog kérni a spanyol hatóságoktól a kifogásolt illegális 
hulladéklerakóról, és tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet.

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

A spanyol hatóságoktól kapott tájékoztatás szerint a petíció tárgyát képező területen a régi 
hulladéklerakókat felszámolták, újabb lerakót pedig nem találtak.

A főügyész által indított újabb vizsgálat (2009. május 28-i határozat) egy másik területre 
vonatkozik (a 3. sz. ipari terület 15., 17., 25., 27. és 28. számú parcellája), amely egy 
víztisztító létesítmény közelében található. Ezt az új hulladéklerakót szintén felszámolták.

A fentiek eredményeképpen a Bizottság lezárja a vizsgálatot.


