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Θέμα: Αναφορά 0340/2010, της María de la Soledad Ramiro Martínez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσταση υποβάθμισης της πεδιάδας Morata de 
Tajuña της Μαδρίτης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπονείται για τις κατασκευές και τις παράνομες απορρίψεις στην πεδιάδα
Morata de Tajuña. Η κοινότητα της Μαδρίτης θέλει να κατασκευάσει μια παράκαμψη που θα 
διασχίζει την πεδιάδα και η οποία, σύμφωνα με την αναφέρουσα, θα την καταστρέψει. Μια 
οργάνωση πολιτών κατήγγειλε την υπόθεση, η οποία βρίσκεται ενώπιον των ισπανικών 
δικαστηρίων, αφού άσκησε προσφυγή κατά της θετικής δήλωσης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που ενέκρινε η κοινότητα της Μαδρίτης, και επιθυμεί να εξετασθεί μια 
εναλλακτική λύση η οποία δεν θα βλάπτει την πεδιάδα. Οι παράνομες κατασκευές, όπως και 
οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις, έχουν ρυπάνει τον ποταμό Tajuña, χωρίς να ληφθούν μέτρα 
ελέγχου των λυμάτων που απορρίπτονται στον υδροταμιευτήρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Η Επιτροπή εξέτασε τους ισχυρισμούς της αναφέρουσας σχετικά με την κατασκευή δρόμου 
στην πεδιάδα Morata de Tajuña, προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ που σχετίζεται ενδεχομένως με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Όσον αφορά τη νομοθεσία για τη φύση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ως προς τον βαθμό που θα 
επηρεάζονταν αρνητικά περιοχές που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΚ του 
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Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας1. 

Όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα είναι πολύ 
γενικές και δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να διαπιστώσει τυχόν παραβίαση της οδηγίας 
ΕΠΕ. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι το εν λόγω οδικό έργο θα αποτελούσε αντικείμενο 
διαδικασίας ΕΠΕ και η δήλωση ΕΠΕ των περιφερειακών αρχών θα προσβαλλόταν ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων. Πέραν τούτου, η αναφέρουσα δηλώνει ότι τελικά το έργο 
οδοποιίας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμφωνίας μεταξύ της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και της αυτόνομης κοινότητας της Μαδρίτης.

Επιπλέον, η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι άλλα παράνομα κατασκευαστικά έργα οδήγησαν σε 
παράνομη απόρριψη αποβλήτων στα κανάλια άρδευσης της πεδιάδας Morata de Tajuña και 
στον ποταμό Tajuña. Προφανώς, αυτές οι παράνομες απορρίψεις οφείλονται σε διαρροή του 
αποχετευτικού δικτύου και σηπτικών δεξαμενών σπιτιών και απομονωμένων οικισμών. Η 
αναφέρουσα δεν παρέχει άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εικαζόμενη 
παράνομη απόρριψη αποβλήτων και λυμάτων στον ποταμό Tajuña που θα αποδείκνυαν την 
παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όσον αφορά τη νομοθεσία περί αποβλήτων της ΕΕ, το άρθρο 36 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για 
τα απόβλητα2 ορίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση 
της εγκατάλειψης, της απόρριψης ή της ανεξέλεγκτης διαχείρισης των αποβλήτων. Εντούτοις, 
τα λύματα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εφόσον καλύπτονται 
από άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. 

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ3 επιτάσσει τον λεπτομερή σχεδιασμό της χρήσης 
των υδάτινων πόρων για την αποφυγή μη βιώσιμων λύσεων και μη αναστρέψιμων βλαβών 
στο περιβάλλον, μέσω της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Τα 
σχέδια αυτά περιλαμβάνουν μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη καλής κατάστασης των 
υδάτων έως το 2015, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων της απόρριψης ρύπων στα επιφανειακά 
ύδατα. 

Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τα πρώτα σχέδια διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού θα έπρεπε να δημοσιευτούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009. Στις 3 Ιουνίου 
20104 η Επιτροπή κίνησε νομικές διαδικασίες κατά της Ισπανίας, καθώς η τελευταία δεν 
υπέβαλε τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού της χώρας στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και στις 27 Ιανουαρίου 
απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη. 

Συμπέρασμα
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. 
2 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
3 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
4 Βλ. επίσης το δελτίο Τύπου IP/10/685 της 3.6.2010.
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Βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν από την αναφέρουσα, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
εντοπίσει τυχόν παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.


