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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0340/2010 af María de la Soledad Ramiro Martínez, spansk 
statsborger, om ødelæggelsen af flodsletten ved Morata de Tajuña, Madrid

1. Sammendrag

Andrageren klager over byggeri og illegal dumpning på flodsletten i Morata de Tajuña. 
Regionen Madrid ønsker at anlægge en omfartsvej, som skal krydse flodsletten, og som ifølge 
andrageren ville ødelægge den. En sammenslutning af borgere har gjort opmærksom på 
sagen, som føres ved de spanske domstole, idet de har anfægtet den positive erklæring om 
miljøkonsekvenserne, som er vedtaget af regionen Madrid, og de ønsker, at der gennemføres 
en undersøgelse af et alternativ, som ikke ville ødelægge flodsletten. De ulovlige 
byggearbejder og de ukontrollerede dumpninger har forurenet floden Tajuña, uden at der er 
truffet foranstaltninger til kontrol af det spildevand, som udledes i flodsengen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Kommissionen har undersøgt andragerens påstande vedrørende anlæggelsen af en vej på 
flodsletten ved Morata de Tajuña med henblik på at vurdere, om EU's relevante 
miljølovgivning overholdes.

Hvad angår naturlovgivning er der ingen indikationer på, i hvilket omfang områder, der er 
beskyttet af Rådets direktiv 92/43/EF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, i 



PE458.691v01-00 2/2 CM\857250DA.doc

DA

daglig tale habitatdirektivet1, vil blive udsat for en negativ effekt af betydning.

Med hensyn til EU-lovgivningen om miljøkonsekvensvurderingen bør det bemærkes, at de 
oplysninger, som andrageren har fremsendt, er meget generelle og ikke giver Kommissionen 
mulighed for at påvise en overtrædelse af VVM-direktivet. Under alle omstændigheder ser det 
ud til, at det pågældende vejprojekt skulle have været genstand for en VVM-procedure, og at 
den VVM-udtalelse, der er vedtaget af de regionale myndigheder, skulle have været indbragt 
for de nationale domstole. Derudover anfører andrageren, at dette vejbygningsprojekt, når det 
kommer til stykket, sandsynligvis ikke vil blive gennemført på grund af en aftale mellem den 
lokale kommunale myndighed og den selvstyrende region Madrid.

Andrageren nævner endvidere, at andre illegale bygningsarbejder har medført ulovlig 
dumping af affald i vandingskanalerne på flodsletten Morata de Tajuña plain og i floden 
Tajuña. Denne ulovlige dumping af affald skyldes tilsyneladende lækage fra kloakker og 
septiktanke fra huse og isolerede bebyggelser. Andrageren giver ingen andre specifikke 
oplysninger om den påståede bortskaffelse af affald og udledning af flydende affald i floden 
Tajuña, som kan synliggøre, at der er tale om en overtrædelse af EU-lovgivning.

Hvad angår EU's lovgivning om affald, pålægger artikel 36 i direktiv 2008/98/EF om affald2

medlemsstaterne at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forbyde henkastning, 
dumpning og ukontrolleret forvaltning af affald. Spildevand er imidlertid undtaget fra 
direktivets anvendelsesområde, for så vidt det er omfattet af anden EU-lovgivning.

I vandrammedirektivet 2000/60/EF3 fastslås det, at der er behov for detaljeret planlægning af 
anvendelsen af vandressourcerne ved hjælp af vandområdeplaner for at undgå løsninger, der 
ikke er bæredygtige, og uoprettelig skade på miljøet. Disse planer skal omfatte 
foranstaltninger, der tjener til at opnå god tilstand for alle vandressourcer inden 2015, 
herunder kontrol af udledningen af forurenende stoffer i overfladevand.

Ifølge vandrammedirektivet forventedes de første vandområdeplaner offentliggjort i december 
2009. Den 3. juni 20104 lagde Kommissionen sag an mod Spanien, da landet ikke havde 
indleveret sin vandområdeplan til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i 
vandrammedirektivet, og den 27. januar blev der sendt en begrundet udtalelse.

Konklusioner

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning."

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. 
2 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
4 Se også IP/10/685 af 3.6.2010.


