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RÉSZÉRE

Tárgy: José Antonio Muñoz Grau, spanyol állampolgár által az „Asociación 
Comisión Pro-Río” egyesület nevében benyújtott, 437/2001. számú petíció a 
Segura folyónak a Murcia régióban történő szennyezéséről

Pedro Marset Campos, spanyol állampolgár által benyújtott 1026/2002. számú 
petíció a Segura folyó és ennek következtében a belőle kiinduló 
öntözőcsatornák folyamatos és krónikus szennyezéséről

1. A petíciók összefoglalása

437/2001 – A petíció benyújtója meghívja a Petíciós Bizottság küldöttségét, hogy a
helyszínen tanulmányozza azokat az egészségre ártalmas hatásokat, amely azokat a lakosokat 
éri, akik lejjebb élnek a Segura folyó mentén, Orihuela város közelében. A petíció benyújtója 
állítja, hogy a folyó egyfajta fedetlen szennyvízcsatornává változott és Európa egyik 
legszennyezettebbje. A petíció benyújtója szerint, megszegik az európai környezetvédelmi 
rendelkezéseket.

1026/2002 - A petíció benyújtója, európai képviselő, kijelenti, hogy a Segura folyó és 
mellékfolyóinak szennyezettsége súlyos problémákat jelent a lakosság egészségére, az 
életminőségére, a környezetére stb. A tisztított szennyvizek elemzése Lorca alatt kadmium- és 
krómszennyezést mutatott ki, egészségre ártalmas fémeket. Nem szabad elfelejteni, hogy 
ezeket a szennyezett vizeket emberi fogyasztásra szánt kultúrák öntözésére használják.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2001. szeptember 24. és 2003. május 5. Felkérik a Bizottságot, 
hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2002. január 25.

‘'A petíció benyújtója panaszt emel a Segura folyó leromlásának és szennyezésének helyzete 
ellen, Spanyolország Murcia és Alicante régióiban. Panaszt emel az ellen is, hogy a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályokat nem tartják be.

Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a Segura folyó helyzetének oka a nem rendszeres 
vízmennyiség, amely maga után vonja, hogy a felszíni és talajvizek között a csere csökkent 
mértékű és a talaj fokozatosan elszikesedik.

A talaj állapota betudható ezen felül a térségben folytatott mezőgazdasági művelésnek is, 
amelynek eredménye a magas nitrátkoncentráció. Ezzel a témával kapcsolatban fel kell hívni 
a figyelmet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 
1991. május 21-i 91/676/EGK1 tanácsi irányelvre.

A 91/676/EGK irányelvvel kapcsolatosan a Bizottság két szabálysértési eljárást indított 
Spanyolország ellen az EK-Szerződés 226. cikke értelmében, amelyek keretében keresetet 
indított az Európai Közösség Bírósága előtt:

Elsősorban, Spanyolországot elítélte a Bíróság 1998. október 1-i végzésében a C-97/71 
ügyben, mert nem tartotta be a 91/676/EGK irányelv rendelkezéseit. A Bíróság által 
megállapított hiányosságok a sérülékeny térségek ki nem jelölése és a helyes mezőgazdasági 
művelés be nem vezetése voltak, az irányelv 3. és 4. cikkeibe ütközően. Meg kell állapítani, 
hogy ennek a végzésnek a következtében, Spanyolország már információkat küldött a teljes 
területén a sérülékeny térségek kijelöléséről. Spanyolország ezenkívül megküldte a jó 
mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó kódexét is.

Másodsorban, jelezni kell, hogy Spanyolországot elítélte a Bíróság 2000. április 13-i 
végzésében a C-274/98 ügyben, mert nem nyújtotta be a sérülékeny térségekre vonatkozó 
akciótervét, amely kötelezettség a 91/676/EGK irányelv 5. cikke értelmében áll fenn. A 
Bizottság most vizsgálja ennek a végzésnek a végrehajtását a spanyol hatóságoknál.

Ami Murcia régiót illeti, meg kell állapítani, hogy Murcia Autonóm Önkormányzata 
elfogadott egy kódexet a Jó Mezőgazdasági Gyakorlatról, melyet rendelettel hagyott jóvá 
1998. március 31-én és a régió Hivatalos Közlönyében kihirdetett 1998. április 15-én.

A víznyerő helyek, különösen a pliocén- és negyedkori talajvizek nitrátszennyezése, amelyről 
a hatóságok is megerősítették, az öntözött kultúrák erős nyomás alatt vannak, azt 
eredményezte, hogy kijelölték a sérülékeny térségeket a legérzékenyebb vidékeken, 2001. 
végéig. Az akcióprogram kidolgozás alatt van.

A Bizottság reméli, hogy a fenti eljárások hozzájárulnak a kérdéses probléma megoldásához, 
nem csupán a petícióval érintett régióban, hanem Spanyolország egész területén. A Bizottság 
egyébként minden alkalmas eszközt megragad annak érdekében, hogy Spanyolország 

                                               
1 HL L 375., 1991.12.31., 1. o.
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teljesítse sérülékeny térségekre vonatkozó teljes körű kijelölési kötelezettségét mindazokban a 
térségekben, ahol a mezőgazdasági eredetű nitrátok az édes- és a tengervizek minőségét 
veszélyeztetik, és hogy gyors ütemben bevezesse az akcióprogramokat.

Másrészről, a Bizottság ismeri azt a problémát, melyet Spanyolországban a Közösség vízi 
környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. 
május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelv1 bevezetése okoz. Meg kell állapítani, hogy a 
Bizottság által az EK-Szerződés 226. cikke alapján Spanyolország ellen megindított 
szabálysértési eljárásban az Európai Közösség Bírósága elítélte Spanyolországot2, mert nem 
vezetett be programokat a 76/464/EGK irányelv mellékletében foglalt II. sz. jegyzékben 
felsorolt egyes veszélyes anyagokkal okozott vízszennyezés csökkentése érdekében, szemben 
azzal, amit ennek az irányelvnek a 7. cikke előirányoz. Meg kell jegyezni, hogy más 
tagállamokat is elítélt a Bíróság ugyanezen okból kifolyólag.

A spanyol hatóságok különböző intézkedéseket hoztak a probléma megoldására. Ezek között 
elég megemlíteni az érintett belvizek vízmedence terveinek elfogadását. Egyébként, ebből az 
alkalomból a 29/1985. sz. vízügyi törvényt jelentős mértékben módosította a 46/1999. sz. 
törvény. A spanyol hatóságok közölték továbbá, hogy június 2-án elfogadták a 995/2000. sz. 
királyi rendeletet, amely meghatározza egyes veszélyes anyagokra a minőségi célkitűzéseket 
(„por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes”).

A Spanyolország által elfogadott rendelkezések és intézkedések pozitív lépést jelentenek 
abban az irányban, hogy teljesítsék a 76/464/EGK irányelvből, különösen annak 7. cikkéből 
fakadó kötelezettségeket. Ettől függetlenül, a Bizottság úgy értékelte, hogy a Bíróság fenti 
határozatát nem hajtották végre teljes mértékben. Ezért egy szabálysértési eljárás indításáról 
szóló hivatalos értesítést küldött levélben Spanyolország számára az EK-Szerződés 228. cikke 
értelmében.

Most érkezett meg a spanyol hatóságok válasza, melyet a Bizottság szervei elemeznek. A 
spanyol hatóságok elküldtek egy jelentést a Környezetvédelmi Minisztérium részéről a 
76/464/EGK irányelv 7. cikkében foglalt II. sz. jegyzék káros anyagai szennyezésének 
csökkentésére kidolgozott programról, továbbá a különböző autonóm Önkormányzatokra 
vonatkozó információkat.

A Segura folyó helyzete is javulni fog az idézett intézkedések bevezetése révén. Miután ez a 
probléma őket közelebbről érinti, a spanyol hatóságok tájékoztatták a Bizottságot a Segura-
medence környezetvédelmi rehabilitációjának tervéről. Ez a terv, melyet a Környezetvédelmi 
Minisztérium, valamint a Murcia és Valencia autonóm önkormányzatai dolgoztak ki, jelenleg 
bevezetés alatt van, tartalmazza szennyvíztisztítók építését, megállapodásokat a közigazgatás 
és az ipari üzemek között, adminisztratív ellenőrző intézkedéseket, és igen fontos 
beruházásokat.

Egyébként, meg kell említeni, hogy a Segura folyó rendbetétele az egyik, Murcia régió 
számára az Integrált Operatív Program 3. tengelyében szereplő egyik prioritás 
„Környezetvédelem” címen, amely része a spanyol régiókat támogató, az 1. sz. célkitűzés 

                                               
1 HL L 129., 1976.5., 18. o.
2 1998.11.25-i határozat. C-214/96. sz. ügy.
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keretében a 2000.-2006. esztendőkre szóló közösségi keretprogramnak. Az ebben a 
tengelyben a Strukturális Alapból juttatott közösségi támogatás összege eléri a 428,5 millió 
eurót. Végül, a fenti folyó hidrográfiai medencéjében a vízrendezés és –tisztítás projektjei 
szintén kijelölhetők a kohéziós alapból történő társfinanszírozásra.’

4. A bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2002. szeptember 17.

'A korábbi válaszban a Bizottság bejelentette, hogy a legszigorúbb intézkedéseket 
foganatosítja Spanyolország ellen, a jelen konkrét eset miatt a közösség vízgazdálkodási 
irányelvei betartásának biztosítása érdekében.

Ezek az általános intézkedések egész Spanyolországra vonatkoznak, de a spanyol hatóságok 
által bevezetett intézkedések, hogy végrehajtsák az intézkedéseket a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. május 21-i 91/676/EGK tanácsi 
irányelv1 értelmében, a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által 
okozott szennyezésről szóló, 1976. május 21-i 76/464/EGK tanácsi irányelv2 értelmében, 
valamint a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi 
irányelv3 értelmében, hozzá fognak járulni a jelen petíció tárgyát képező, Segura folyó 
szennyezési problémájának megoldásához.

Miután ez a probléma őket közelebbről érinti, a spanyol hatóságok tájékoztatták a Bizottságot 
a Segura-medence környezetvédelmi rehabilitációjának tervéről. Ez a terv, melyet a 
Környezetvédelmi Minisztérium, valamint Murcia és Valencia autonóm önkormányzatai 
dolgoztak ki, tartalmazza szennyvíztisztítók építését, megállapodásokat a közigazgatás és az 
ipari üzemek között, adminisztratív ellenőrző intézkedéseket és büntető intézkedéseket, 
valamint igen fontos beruházásokat.

A fent említett terv jelenleg a bevezetés stádiumában van több különböző térségben. Meg kell 
említeni, hogy hat szennyvíztisztító telep kezdte meg működését 2002 eleje óta a Segura folyó 
medencéjének rendezése érdekében, különösen a Segura folyó középső és alsó szakaszán 
(„Vega Media y Baja”).

Ami a Segura folyó rendezési projektjeit illeti, a Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a 
szubszidiaritás elve alapján és a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet alapján, mind a 
projektek kiválasztása, mind a megvalósításuk a tagállamok hatáskörébe tartozik.

A Bizottság ezért 2002. július 10-én megkereste a spanyol hatóságokat, hogy megkapja a fenti 
alapokból társfinanszírozott projektek jegyzékét, egyben, hogy pontos információkat kérjen 
be azokról a Kohéziós Alapok által finanszírozott projektekről, amelyeket ez a problémakör 
érint.'

5. A bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2003. február 27.

'A korábbi válaszaiban a Bizottság bejelentette, hogy a legszigorúbb intézkedéseket 
                                               
1 HL L 375. , 1991.12.31., 1. o.
2 HL L 129., 1976.5. 18. o.
3 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.



CM\838949HU.doc 5/15 PE313.911/REV VI

HU

foganatosítja Spanyolország ellen az EK-Szerződés 226. cikke értelmében, hogy biztosítsa a 
jelen konkrét eset miatt a közösség vízgazdálkodási irányelvek betartását. Ezek az általános 
intézkedések hozzá fognak járulni a jelen petíció tárgyát képező, Segura folyó szennyezési 
problémájának megoldásához.

Ehhez a problémához visszatérve, amint azt fentebb említettük, a spanyol hatóságok 
tájékoztatták a Bizottságot a Segura-medence környezetvédelmi rehabilitációjának tervéről. 
Ez a terv, melyet a Környezetvédelmi Minisztérium, valamint Murcia és Valencia autonóm 
önkormányzatai dolgoztak ki, tartalmazza szennyvíztisztítók építését, megállapodásokat a 
közigazgatás és az ipari üzemek között, adminisztratív ellenőrző intézkedéseket és büntető 
intézkedéseket, valamint igen fontos beruházásokat. A fent említett terv jelenleg a bevezetés 
stádiumában van több különböző térségben.

Egyébként meg kell jegyezni, hogy a Bizottság szervei jelenleg is vizsgálnak egy nemrég 
benyújtott panaszt, melyet a 2002/4808. iktatószámon vettek nyilvántartásba, és amelynek a 
tárgya a Guadalentín patak vizeinek szennyezése, amely a Segura folyó egyik mellékfolyója, 
Murcia autonóm önkormányzat területén.

Fontos megemlíteni a térség igen nagy beruházásait. Ezen intézkedések hozzá fognak járulni a 
Segura folyó medencéjében a rendezési problémák helyzetének javításához.

Mellékelten csatoljuk a beruházások adatait, melyeket közösségi társfinanszírozásból 
valósítunk meg, akár a Kohéziós Alapból, akár az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
(FEDER).’

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2004. július 6.

'A Segura-medence környezetvédelmi rehabilitációs tervének kivitelezése tovább folytatódik.

A vizsgálat keretében, amely folyik a 2002/4808. sz. panasz ügyében a Guadalentín patak 
vizeinek szennyezése tárgyában, amely a Segura folyó egyik mellékfolyója, a Bizottság 
szervei a spanyol hatóságokhoz fordultak, hogy megkapják a szükséges információkat a 
konkrét esetben a 91/271/EGK és a 76/464/EGK irányelvben foglaltak betartásáról. A spanyol 
hatóságok igen terjedelmes és technikai tartalmú válaszában beszámoltak a megtett 
haladásról, amelyet jelenleg a Bizottság szervei vizsgálnak.

Fontos megemlíteni a térség közösségi társfinanszírozásban tervezett igen nagy beruházásait. 
Ezen intézkedések bevezetése kétségtelenül hozzá fog járulni a Segura folyó medencéjében a 
rendezési problémák helyzetének javításához.

Egyébként, meg kell említeni, hogy a Segura folyó rendbetétele az egyik, Murcia régió 
számára az Integrált Operatív Program 3. tengelyében szereplő egyik prioritás 
„Környezetvédelem” címen, amely része a spanyol régiókat támogató, az 1. sz. célkitűzés 
keretében a 2000-2006. esztendőre szóló közösségi keretprogramnak.

A fenti folyó hidrográfiai medencéjében a vízrendezés és –tisztítás projektjei szintén 
kijelölhetők a kohéziós alapból történő társfinanszírozásra.
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Az 1999-2003-as időszakra, több mint 178 millió eurót, amelyből közel 146 millió közösségi 
támogatás, ruháztak be a Segura folyó rendezésére.

A megvalósított projekteket felsoroló táblázatot csatoltuk, hogy a szolgáltatott adatokat át 
lehessen vezetni (2003 novemberében).'
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Melléklet

Megvalósítás alatt levő, a Segura folyó teljes rendezési tervében szereplő infrastruktúrák

I. Kohéziós Alap

Projekt megnevezése Összköltsége Közösségi támogatás

A) 1999/2001. időszak 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Vízrendezés és víztisztítás
Vega Alta del Segura 9 663 755 € 7 636 755 €

2. Murcia-Este szennyvíztisztítómű 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Hidraulikus tisztítási infrastruktúrára irányuló
 fejlesztések Murcia régióban – II. szakasz 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Vízrendezési és víztisztítási munka 
a Segura folyó medencéjében 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Vízrendezési és víztisztítási munka 
a Segura folyó medencéjében – 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) A Bizottság 
alvizsgálata 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. A Segura vízrendezése Murcia régióban 12 000 0000 € 9 600 000 €

Kohéziós Alap Összesen (1999-2002) 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Európai Regionális Fejlesztési Alap – FEDER

Projekt megnevezése Összköltsége Közösségi támogatás

FEDER Összesen (2000/2001) 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Pliego szennyvíztisztítómű 1 240 763 € 930 572 €

8. Cieza szennyvíztisztítómű 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Santomera szennyvíztisztítómű 1 067 879 € 800 909 €

10. Kiegészítő munkálatok
az Alcantarilla szennyvíztisztító telepen 590 865 € 443 149 €

11. Kiegészítő munkálatok
a Blanca szennyvíztisztító telepen 313 529 € 235 147 €

12. Kiegészítő munkálatok
a Cehegín szennyvíztisztító telepen 189 486 € 142 115 €

13. Kiegészítő munkálatok
a San Felix gyűjtőn (Murcia) 257 821 € 193 366 €

Segura folyó integrált rendezési terve összesen 
az 1999-2002 közötti időszakra (Kohéziós Alap),
a 2000-2001 közötti időszakra (FEDER) 148 926 528 € 120 026 791 €
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Megvalósítás alatt levő, a Segura folyó teljes rendezési tervében szereplő infrastruktúrák

Projekt megnevezése Összköltsége Közösségi
támogatás

I. Kohéziós Alap (1999-2003)

Vízrendezés és víztisztítás, Vega Alta del Segura 9.663.755 € 7.636.755 €

Murcia-Este szennyvíztisztítómű 28.099.029 € 23.884.175 €

Hidraulikus tisztítási infrastruktúrára irányuló fejlesztések Murcia régióban – II. és III. szakasz 22.026.612 € 17.621.289 €
Vízrendezési és víztisztítási munka 
a Segura folyó medencéjében 35.812.000 € 28.649.600 €

Vízrendezési és víztisztítási munka a Segura folyó medencéjében– 2001 36.386.314 € 29.109.050 €

A Segura vízrendezése Murcia régióban 12.000.000 € 9.600.000 €

Kohéziós Alap Összesen (1999-2003) 143.987.710 € 116.500.869 €

II. 
Európai Regionális Fejlesztési Alap – Feder (Murciai Operatív Program – 1. sz. Célkitűzés –2000/2006 időszak)

FEDER Összesen – 2000/2002 23.813.692 € 20.982.308 €

N.B. A 2002.12.31-i állapot szerint a 3.3 Szennyvizek tisztítása és szanálása intézkedésre aktivált pénzösszeg, amely tartalmaz számos 
kis projektet és kiegészítő szanálási és/vagy szennyvíztisztítói munkát.

III.
 Ezekhez a tervbe integrált munkához kell hozzáadni a Lorca városi víztisztítómű 2001-ben befejezett munkáit 10.349.735 € 8.279.788 €

N.B. A spanyol hatóságok tájékoztatása szerint, a tisztított víz a Guadalentín patakba kerül vissza.. A vizet a Murciai Régió 
Egészségügyi Vezérigazgatósága elemzi. 

1999 –2003 közötti időszak ÖSSZESEN (Kohéziós Alap), 2000 -2002 időszak (FEDER) 178.151.137 € 145.762.965 €
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7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. március 28.

'Korábbi közleményeiben a Bizottság jelezte a Spanyol Királyság ellen az EK-Szerződés 266. 
cikke értelmében az ezen esetre alkalmazandó, vízzel kapcsolatos közösségi irányelvek 
betartásának biztosítása céljából megkezdett legjelentősebb intézkedéseket.

Ahogyan arról már szó esett, a Bizottság szabálysértési eljárást indított Spanyolország ellen, 
amiért még nem tett eleget a megfelelő szennyvízkezelő létesítmények felállítására irányuló 
kötelezettségének számos, 15 000 lakosegyenértékű (LE) spanyol településen, amelyeket már 
fel kellett volna szerelni gyűjtőrendszerekkel és másodlagos (vagyis biológiai) 
szennyvízkezelő rendszerekkel. E helyzet a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. 
május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 3. és 4. cikkének helytelen alkalmazását 
eredményezi.
A 2004-ben indított eljárásban szerepel több, a Segura folyó medencéjében, Murcia és 
Alicante tartományokban található település. Az eljárás jelenleg folyik, a Bizottság vizsgálja a 
spanyol hatóságok által eljuttatott információkat és vállalja, hogy ellenőrzi valamennyi 15000 
LE feletti település megfelelőségét a Segura folyó medencéjében.

Elsősorban e medence helyzetéről lévén szó, a spanyol hatóságok ismertették a Bizottsággal a 
Segura-medence Murcia és Valencia autonóm közösségeiben végrehajtandó 
környezethasznosítási tervét. E terv végrehajtása jelenleg folyamatban van a különböző 
meghatározott területeken. Mindazonáltal meg kell említeni a körzetben tervezett rendkívül 
jelentős beruházásokat, amelyek közösségi társfinanszírozásban valósulnak meg. Az e 
finanszírozásra vonatkozó részletes információkat a melléklet tartalmazza. Ezen intézkedések 
végrehajtása kétségkívül javulást eredményez majd a Segura folyó medencéjének 
megtisztításában.

Következésképpen a spanyol hatóságok jelenleg hozzák meg azokat a pozitív intézkedéseket, 
amelyek az e petíciók tárgyát képező Segura folyó szennyezésének problémáját hivatottak 
megoldani. Mindenesetre a Bizottság mint a szerződések őre továbbra is ellenőrzi a 
környezetvédelemre vonatkozó közösségi jognak a nemzeti hatóságok részéről történő 
alkalmazását.'
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I. Melléklet 
Információ a finanszírozásról

2006. február 9-én a spanyol hatóságok naprakész információt juttattak el a Bizottsághoz a 
FEDER és a Kohéziós Alap keretében létrehozott projektről, amely a Segura folyó 
medencéjének vízelvezetésére irányul a „Segura folyó Integrált Vízelvezetési Terv” (Plan de 
Saneamiento Integral del Río Segura) keretében.
A tervben három régió érintett közvetlenül. A 2000.01.01. és 2005 vége közötti időszakban 
indított projektek összefoglaló táblázata:

Régió Projekt # Összesen (támogatható 
költségek)

Castilla-La Mancha A PO 2000-2006 keretében 
nem volt finanszírozott 
projekt.

0€

Comunidad Valenciana A Kohéziós Alap keretében 
két finanszírozott projekt.

15.978.000€

Murcia A 2000-2006 operatív 
program keretében 
harmincöt finanszírozott 
projekt.

46.866.291,88€

A melléklet részletesen felsorolja a munkálatok típusát, az érintett településeket és az egyes 
projektekre eső összegeket.



CM\838949HU.doc 11/15 PE313.911/REV VI

HU

II. melléklet
Régiónkénti és projektenkénti bontás
Régió Projekt Támogatható költségek 

(projektenként)
Castilla-La Mancha A PO 2000-2006 keretében 

nem volt finanszírozott 
projekt.

Comunidad Valenciana Kohéziós Alap Projekt
„Segura folyó bal parti 
vízelvezetés: 
 1. szakasz (Albatera –

San Isidro, Catral-
Dolores, San-Fulgencio-
Daya nueva-Daya vieja)

 2. szakasz (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y G r a n j a  de 
Rocamora.

1. szakasz támogatható 
költség:
9.140.000€

2. szakasz támogatható 
költség:
6.838.000€

Murcia Region Cieza víztisztítómű 
kibővítése.
San Felix vízelvezető, 
kiegészítő munkálatok
Blanca víztisztítómű, 
kiegészítő munkálatok
Pliego szennyvíztisztítómű
Szennyvíztisztítómű, 
kiegészítő munkálatok 
Alcantarilla.
Szennyvíztisztítómű, 
kiegészítő munkálatok: 
Cehegin
Szennyvíztisztítómű, 
szennyvízlevezető csatorna 
Fortuna.
Szennyvíztisztítómű, 
szennyvízlevezető csatorna: 
Santomera.
Szennyvíztisztítómű: 
Fortuna.
Vízelvezetés: Villanueva és 
Ullea.
Szennyvíztisztítómű, 
kiegészítő munkálatok: 
Abanilla.
Vízelvezetés: Ojos és 
Ricote.

Támogatható költség:
6.450.539€
Támogatható költség:
420.577,74€
Támogatható költség:
334.199,84€
Támogatható költség:
1.509.697,81€
Támogatható költség:
683.242,58€

Támogatható költség:
184.017,90€

Támogatható költség:
464.731,62€
Támogatható költség:
1.262.438,79€
Támogatható költség:
2.330.564,98€
Támogatható költség:
1.680.164,50€
Támogatható költség:
227.144,89€

Támogatható költség:
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Csatornahálózat Alhama.

Központi vízelvezető: 
kiegészítő munkálatok: 
Murcia
Általános vízelvezető: 
Caravaca.

Vízelvezető Pedanías 
Caravaca
Vízelvezető: La 
Encarnación de Caravaca
Szennyvíztisztítómű, 
kiegészítő munkálatok: 
Abarán.
Szennyvíztisztítómű, 
Librilla.
Szennyvíztisztítómű, 
Moratalla.
Vízelvezető Abanilla-
központ.

Szennyvíztisztítómű: 
szivattyúzás és tisztítás. La 
Ermita.
Általános vízelvezető: 
Librilla.

Szennyvízlevezető csatorna: 
El Paretón de Totana.

Szennyvíztisztítómű: 
kiegészítő munkálatok. 
Alhama.
Szennyvíztisztítómű: 
bővítés. Santomera.
Szennyvíztisztítómű: 
kiegészítő munkálatok. 
Molina de Segura.
Általános vízelvezető: 
Moratalla.

41.624,69€
Támogatható költség:
1.341.782,43€
Támogatható költség:
488.656,50€

Támogatható költség:
2.282.445,24€

Támogatható költségek:
4.360.198,08

Támogatható költség:
426.332,13€
Támogatható költség:
469.372,19€

Támogatható költség:
3.334.398,73€
Támogatható költség:
3.243.062,41€

Támogatható költség:
130.347,77€

Támogatható költség:
893.187,64€

Támogatható költség:
280.403,29€

Támogatható költség:
205.546,81€

Támogatható költség:
623.078,48€

Támogatható költség:
2.856.677,30€

Támogatható költség:
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Szennyvíztisztítómű: 
Fortuna.
Szennyvíztisztítómű: Ceuti.
Szennyvíztisztítómű: Mula.
Magas fokú 
szennyvíztisztítás: 
Clasparra.
Általános vízelvezető: 
Mahoya de Abanilla.
Általános vízelvezető: 
kiegészítő munkálatok. 
Beniel.
Általános vízelvezető: 
kiegészítő munkálatok: 
Caravaca.

2.489.719,18€

Támogatható költség:
728.517,29€

Támogatható költség:
1.258.417,26€
Támogatható költség:
2.005.618,80€
Támogatható költség:
1.204.820,69€
Támogatható költség:
1.302.468,70€
Támogatható költség:
207.018,35€
Támogatható költség:
151.667,73€

Támogatható költség:
993.610,01€
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8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz a 0437/2001. számú petícióra vonatkozóan: 
2009. március 20.

'A Murcia régióban található Segura folyó szennyezése többféle, főleg mezőgazdasági és 
települési forrásból származik. Bár történt előrelépés – beleértve a Segura-medence 
környezetvédelmi rehabilitációjára vonatkozó terv végrehajtását is –, a helyzet a mai napig 
nem kielégítő. Ezért az EK-Szerződés 226. cikkének értelmében indított bírósági eljárás 
tovább folytatódik.

Az eljárás két részből áll:

Először is a mezőgazdasági eredetű szennyezést vizsgálják a 91/676/EGK tanácsi irányelv1

értelmében, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmével 
összefüggésben.

A Bizottság továbbra is törekszik a helyzet megoldására, és továbbra is folyik a kérdés 
spanyol hatóságokkal történő megvitatása a 2002/2009. sz. jogsértési eljárással 
összefüggésben. A cél szükség szerint a lehető leghamarabb intézkedéseket tenni, miután a 
kérdés megvitatása, a helyzet ellenőrzéssel kapcsolatos értékelése, valamint a veszélyeztetett 
övezetek kijelölése lezárult. Mindennek befejezésére várhatóan 2009 első negyedévében kerül 
sor.

Másodsorban a települési eredetű szennyezéssel kapcsolatos helyzetet mérik fel a települési 
szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK tanácsi irányelv2 szempontjából. A spanyol 
hatóságoktól kapott legfrissebb tájékoztatás alapján a 2002/2013. és a 2004/2031. sz. 
jogsértési eljárásokkal összefüggésben a Bizottság úgy véli, hogy bár a Segura folyó vízgyűjtő 
területén (Murcia és Alicante régióban) számos olyan agglomeráció található, ahol még 
mindig nem valósul meg megfelelő települési szennyvízkezelés, ezek közül egy sem 
helyezkedik el Murcia régióban.

A fent említett két irányelv teljes körű betartása elengedhetetlen a Segura folyót érintő, hosszú 
ideje fennálló szennyezési probléma megoldásához, a Bizottság pedig mindaddig folytatja 
munkáját, amíg az irányelvnek való teljes körű megfelelést el nem érik.

A Bizottság folyamatosan tájékoztatja majd a bizottságot az ügy fejleményeiről.'

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

A Murcia régióban található Segura folyó szennyezése valószínűleg többféle, főleg 
mezőgazdasági és települési forrásból származik. Mára a helyzet javult, és a Bizottság által az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti jogsértési eljárások keretében 
korábban indított bírósági eljárásokat felfüggesztették.

                                               
1 HL L 375., 1991.12.31. 1–8. o.
2 HL L 135., 1991.5.30. 40–52. o.
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Elsőként a mezőgazdasági eredetű szennyezést vizsgálták a 91/676/EGK tanácsi irányelv1

értelmében, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmével 
összefüggésben.  Az irányelv végrehajtásával, az ellenőrzéssel és a veszélyeztetett övezetek 
kijelölésével kapcsolatos lezáratlan kérdéseket mára rendezték. Ennek következtében a 
Murcia régió ellen indított jogsértési eljárás lezárult.
Másodszor, a települési eredetű szennyezéssel kapcsolatos helyzetet szoros figyelemmel 
követik a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK tanácsi irányelv2 szempontjából. 
A Bizottság által végzett vizsgálat azt mutatja, hogy a Segura folyó medencéjének 
településein a települési szennyvíz kezelése mára megfelel a 91/271/EGK tanácsi irányelv 
vonatkozó előírásainak. A Murcia régió egyes parti településeit érintő, ugyanakkor a Segura 
folyó szennyezésével összefüggésbe nem hozható, a települési szennyvíz nem megfelelő 
kezelésével kapcsolatos egyes lezáratlan kérdésekkel a jelenleg is folyó jogsértési eljárás 
foglalkozik.

A fentiekre való tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a Segura folyó vízgyűjtő területét 
korábban érintő súlyos szennyezési problémákat az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
megfelelő végrehajtásának megfelelően kezelték.

                                               
1 HL L 375., 1991.12.31. 1–8. o.
2 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.


