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sz. petíció a Maquaban (Asturias) üzemelő szennyvíztisztító berendezésnek a 
környező lakosságra gyakorolt hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel a Maquaban (Asturias) található EDAR szennyvíztisztító 
telep működése által kibocsátott szagok miatt. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a telep 
túl közel fekszik a lakóövezethez és a tisztítási eljárást nem megfelelően végzik. Azt állítja, 
hogy a lakosok az ügy kivizsgálását kérték az illetékes hatóságoktól, de választ még nem 
kaptak. A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. szeptember 21.

A petíció témája Maqua (Asturias) települési szennyvizet kezelő telepének nem megfelelő 
működése, valamint a szennyvíz elégtelen összegyűjtése.
Ebben a kérdésben a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvet kell 
megvizsgálni, mivel az állapítja meg a települési szennyvíz összegyűjtésének és kezelésének 
kereteit a Közösségben: 

– a 3. cikk értelmében a 15 000 lakosegyenértéknél (LE) nagyobb agglomerációknak 
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legkésőbb 2000. december 31-ig rendelkezniük kell a települési szennyvizet összegyűjtő 
rendszerekkel;
– a 4. cikk értelmében legkésőbb 2000. december 31-ig a 15 000 lakosegyenértéknél 
(LE) nagyobb agglomerációk minden kibocsátott szennyvizét másodlagos kezelésnek vagy 
ezzel egyenértékű kezelésnek kell alávetni a kibocsátás előtt;
– az 5. cikk értelmében a 10 000 lakosegyenértéknél (LE) nagyobb agglomerációk 
települési szennyvizét érzékeny területekre történő kibocsátás előtt a másodlagos 
kezelésnél szigorúbb követelményeket kielégítő tisztításnak kell alávetni.

A petíció benyújtója szerint Maqua települési szennyvizet kezelő telepe rosszul lett 
megtervezve, rosszul működtetik (csak 20–30%-os kapacitással), továbbá negatívan 
befolyásolja a környéken élők életét (kellemetlen szagok, rovarok miatt). Ezenkívül 
kifogásolja, hogy az Aviles folyó mentén nem megfelelően gyűjtik össze az ipari és a 
háztartási szennyvizet.
A petíció benyújtója a helyzet kivizsgálására kéri a Bizottságot.

A Bizottság észrevételei

A petíció nem tartalmaz részletes tájékoztatást. A Bizottság azonban – külső 
információforrásra alapozva – azt feltételezi, hogy a maquai települési szennyvíztisztító telep 
szolgálja ki Aviles agglomerációját.
Az avilési agglomerációban 15 000 lakosegyenértéknél sokkal több szennyvíz keletkezik. 
Nem történik kibocsátás érzékeny területekre. Az itt keletkező települési szennyvizet 
másodlagos kezelésnek kell alávetni.
Spanyolországgal szemben horizontális jogsértési eljárás van folyamatban. Az eljárás tárgyát 
a települési szennyvíz összegyűjtésére és kezelésére vonatkozó követelményeknek való meg 
nem felelés képezi több olyan spanyolországi agglomeráció tekintetében, ahol 15 000 
lakosegyenértéknél több szennyvizet bocsátanak ki normál területekre (azaz másodlagos 
kezelésre lenne szükség). Az avilési agglomeráció az irányelv 3. és 4. cikkének megsértése 
miatt került bevonásra ebben az ügyben.
Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett üggyel a fent említett jogsértési eljárás keretében a 
Bizottság már foglalkozik. A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot az eljárás 
eredményéről. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 7.

A petíció a maquai (Asturias) települési szennyvízkezelő állomás (UWWTP) nem megfelelő 
működésével, valamint a szennyvíz elégtelen összegyűjtésével foglalkozik.
A Bizottság 2007 júliusában tette közzé első közleményét, vállalva, hogy továbbra is 
tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a folyamatban lévő jogsértési eljárás eredményéről.
Ennek kiegészítéseként a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv nem 
megfelelő végrehajtása miatt kezdeményezett horizontális jogsértési eljárás keretében 2007. 
június 29-én felszólító levelet küldtek a Spanyol Királyságnak.
Válaszlevelükben az avilési agglomerációt illetően a spanyol hatóságok az alábbiakról adtak 
tájékoztatást:
- a terhelés 100%-át összegyűjtik (166 300 lakosegyenérték)
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- a maquai településiszennyvíz-kezelő állomás 225 000 lakosegyenértéknek megfelelő 
szennyvízkezelő kapacitással rendelkezik, és 2004 óta másodlagos kezelésre alkalmas 
berendezéssel is felszerelt. A kezelés teljesítménye összhangban áll a 91/271/EGK 
irányelvben foglalt követelményekkel.
A petíció benyújtója által felvetett aggályokkal jelenleg egy horizontális jogsértési eljárás 
keretében foglalkoznak, amelyet a Bizottság kezdeményezett a Spanyol Királysággal 
szemben. A Bizottság továbbra is tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az eljárás 
előrehaladásáról.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Korábbi közleményében a Bizottság a Spanyolországgal szemben folyamatban lévő 
horizontális jogsértési eljárásra hivatkozott, amely a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
irányelv nem megfelelő alkalmazására is kiterjed az avilési agglomeráció területén. 

2010 májusában a Bizottság a fent említett jogsértési eljárás keretében úgy határozott, hogy 
Spanyolország ügyét a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv1 nem megfelelő 
alkalmazása miatt az Európai Bíróság elé utalja. Ugyanakkor a Bizottság rendelkezésére álló 
információk alapján az avilési agglomerációt kiszolgáló szennyvíztisztító telep továbbra is az
irányelv környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban működik (a 2009–2010 során 
valamennyi tagállam által benyújtott adatokon alapuló megállapítások). Következésképpen a 
jogsértési eljárás hatálya immáron nem terjed ki a szóban forgó agglomerációra.
A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv nem tartalmaz a kellemetlen szagokra 
vonatkozó konkrét rendelkezéseket. Ugyanakkor a hulladékokról szóló keretirányelvben2

foglalt rendelkezések alkalmazandók a szennyvízre olyan esetekben, amikor arra nem terjed 
ki egyéb közösségi vagy nemzeti jogszabály hatálya. A szóban forgó irányelv 4. cikkének (1) 
bekezdése arra kötelezi a tagállamokat, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket a 
hulladékkezeléssel járó szagok okozta kellemetlenségek elkerülésére, a szennyvízkezelést is 
ideértve.
A hulladékokról szóló keretirányelvben foglalt rendelkezések alapján a Bizottság tájékoztatást 
kért a spanyol hatóságoktól arra vonatkozóan, hogy az avilési szennyvíztisztító telep 
munkálatainak befejezését követően továbbra is fennállnak-e a létesítmény működéséből 
fakadó kellemetlen szagokhoz kapcsolódó problémák, valamint arról, hogy milyen 
helyreigazító intézkedéseket hoztak a hulladékokról szóló keretirányelvben megállapított 
kötelezettségek teljesítésére.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A spanyol hatóságok által a Bizottság kérésére benyújtott tájékoztatás a következőképpen 
foglalható össze:

                                               
1  A Bizottság sajtóközleménye: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en
2  A 2008/98/EK irányelv, 2008. november 19, HL L312, 2008. 11.22.

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:
PDF



PE394.290v04-00 4/4 CM\851640HU.doc

HU

A létesítmény közelében élő polgárok korábban már benyújtottak a hatóságoknak néhány 
szagártalommal kapcsolatos panaszt. Ami az infrastruktúrát és a szennyvíztisztító 
üzemeltetését illeti (a szennyvíziszap kezelése és víztelenítése; szagtalanítási intézkedések 
bevezetése az épületben, ahol az iszapkezelést végzik; az iszap zárt tartályokba történő 
eltávolítása; oxidálószerek hozzáadása a szagok kialakulásának már a gyűjtőrendszerekben 
történő megelőzésére), a hatóságok megtették a megfelelő lépéseket a probléma enyhítése 
érdekében. A fenti intézkedések eredményeképpen jelentősen csökkent a kellemetlen szagok 
mértéke a létesítményen belül, a létesítményen kívül pedig semmiféle szag nem érzékelhető.

Mindazonáltal, a hatóságok további intézkedések bevezetését tervezik a szagok 
kialakulásának megelőzése végett, ideértve a legnagyobb szennyvízszivattyú-telep 
szagtalanítására irányuló intézkedéseket is. Ezek az intézkedések jelenleg a pályázati 
stádiumban vannak, melynek végeztével végrehajtják őket.

A hatóságok tudomása szerint újabb, a létesítmény működése folytán fellépő szagokkal 
kapcsolatos panasz nincs.

A spanyol hatóságok által benyújtott információk alapján úgy tűnik, hogy a polgárok által 
benyújtott panaszokat követően a hulladékokról szóló keretirányelv 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében1 az illetékes hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket.

Következésképpen a Bizottságnak nem áll szándékában további intézkedéseket hozni az 
ügyben.

                                               
1 A 2006/12/EK irányelv, 2006. 5.5., LH L 114, 2006. 4. 27., 9. o.


