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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz a Vega de Morata de Tajuña mezőgazdasági területen 
folytatott építkezések és illegális hulladéklerakás ellen. Madrid tartományi önkormányzata 
átvezető utat kíván építeni a területen, ami a petíció benyújtója szerint a terület tönkretételét 
jelentené. Az ügy a spanyol bíróságok elé került, mivel az állampolgárok egy csoportja 
panasszal élt és fellebbezést nyújtott be a madridi tartományi önkormányzat által elfogadott 
pozitív környezeti hatástanulmányra vonatkozó nyilatkozat ellen, kérve egy olyan alternatív 
megoldás tanulmányozását, amely nem károsítaná a területet. Az illegális építkezések, 
valamint az ellenőrzés nélkül folyó hulladéklerakás elszennyezte a Tajuña folyót, ennek 
ellenére semmilyen intézkedés nem történt annak érdekében, hogy ellenőrizzék a 
szennyvíznek a folyómederbe történő vezetését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtójának állításait a Morata de Tajuña 
mezőgazdasági területet átszelő út megépítésével kapcsolatban annak megállapítása 
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érdekében, hogy az összeegyeztethető-e a szóban forgó ügyben esetlegesen irányadó uniós 
környezetvédelmi jogszabályokkal

Ami a természetvédelmi jogszabályokat illeti, nem áll rendelkezésre arra vonatkozó 
információ, hogy a projekt milyen mértékben gyakorolna jelentősen kedvezőtlen hatást a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
95/43/EGK tanácsi irányelv1 alapján védettséget élvező területekre.  

A környezeti hatásvizsgálatról szóló uniós jogszabályok tekintetében meg kell említeni, hogy 
a petíció benyújtója által adott tájékoztatás igen általános jellegű, és nem teszi lehetővé a 
KHV-irányelv esetleges megsértésének megállapítását. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a 
kérdéses útépítési projektet KHV-eljárásnak vetették alá, a regionális hatóságok által 
elfogadott KHV-nyilatkozatot pedig megtámadták a nemzeti bíróságok előtt. Ezen felül a 
petíció benyújtója azt állítja, hogy az említett útépítési projektet végül várhatóan nem 
valósítják meg a helyi önkormányzat és a Madridi Autonóm Közösség között létrejött 
megállapodásnak köszönhetően. 

A petíció benyújtója továbbá megemlíti, hogy egyéb illegális építési munkák következtében 
szintén jogellenesen szennyezés került a Morata de Tajuña mezőgazdasági terület 
öntözőcsatornáiba és a Tajuña folyóba. A jelek szerint az illegális szennyezést a lakóházak és 
elkülönült települések szennyvízcsatornájából és emésztőgödréből szivárgó szennyvíz okozta. 
A petíció benyújtója semmi egyéb konkrétumot nem említ az állítólagos illegális 
hulladéklerakásról, valamint a szennyvíz Tajuña folyóba történő kieresztéséről, ami 
alátámasztaná az európai jogszabályok megsértését. 

Ami a hulladékokról szóló uniós jogszabályokat illeti, a hulladékokról szóló 2008/98/EK 
irányelv2 arra kötelezi a tagállamokat, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy megtiltsák a hulladékok elhagyását vagy illegális lerakását, illetve 
ellenőrizetlen kezelését. Ugyanakkor a szennyvíz nem tartozik ezen irányelv hatálya alá, 
amennyiben arra más uniós jogszabályok vonatkoznak. 

A 2000/60/EK vízügyi keretirányelv3  megállapítja a vízforrások használatára vonatkozó 
részletes tervezés szükségességét annak érdekében, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
kidolgozása révén elkerülhetővé váljanak a nem fenntartható megoldások és a környezet 
visszafordíthatatlan károsodása. Az említett tervek olyan intézkedéseket foglalnak magukban, 
amelyek célja a víztestek jó állapotának elérése 2015-ig, ideértve a szennyező anyagok 
felszíni vizekbe történő bevezetésének korlátozását is. 

A vízügyi keretirányelv értelmében az első vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 2009 
decemberéig kellett közzétenni. 2010. június 3-án4 a Bizottság jogi eljárást indított 
Spanyolország ellen, mivel az nem nyújtotta be a Bizottsághoz saját vízgyűjtő-gazdálkodási 
terveit a vízügyi keretirányelv 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban, és január 27-én 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o. 
2 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.)
4 Lásd még: IP/10/685, 2010.6.3.
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indokolással ellátott véleményt küldött számára. 

Következtetés

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság nem talált 
az uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet.


