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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl neteisėtos statybos ir atliekų pylimo Morata de Tachunja
lygumoje ir nurodo, kad Madrido savivaldybė nori nutiesti lygumą kertantį kelią, kuris, pasak 
peticijos pateikėjos, padarytų jai didžiulę žalą. Piliečių grupė Ispanijos teismui pateikė ieškinį, 
kuriame ginčija teigiamą poveikio aplinkai ataskaitą, kurią patvirtino Madrido savivaldybė.
Jie nori, kad būtų apsvarstyta lygumai nekenkianti alternatyva, ir tvirtina, kad dėl neteisėtos 
statybos ir nekontroliuojamo šiukšlinimo, taip pat dėl to, kad nesiimta išleidžiamų nuotekų 
kontrolės priemonių, užteršta Tachunja upė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjos kaltinimus dėl kelio tiesimo Morata de Tachunja 
lygumoje, siekdama įvertinti atitiktį ES aplinkos teisės aktams, kurie šiuo atveju gali būti 
svarbūs.

Kalbant apie gamtos teisės aktus, pasakytina, kad nėra požymių, rodančių, kokiu mastu 
teritorijos, saugomos pagal Tarybos direktyvą 92/43/EB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
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faunos bei floros apsaugos1, būtų neigiamai paveiktos.

Kalbant apie ES poveikio aplinkai vertinimo teisės aktus, pažymėtina, kad peticijos pateikėjos 
pateikta informacija yra labai bendra, remiantis ja negalima nustatyti, ar PAV direktyva galėjo 
būti pažeista.  Bet kokiu atveju atrodo, kad buvo atliktos aptariamojo kelio projekto 
PAV procedūros ir nacionaliniame teisme užginčyta regioninės valdžios institucijų patvirtinta 
PAV ataskaita.  Be to, peticijos pateikėja nurodo, jog labiausiai tikėtina, kad galiausiai šis 
kelio tiesimo projektas visai nebus įgyvendinamas dėl susitarimo tarp vietos savivaldos 
institucijos ir autonominės Madrido bendruomenės.

Peticijos pateikėja taip pat tvirtina, kad dėl kitų neteisėtų statybos darbų buvo neteisėtai 
išleidžiamos atliekos į Morata de Tachunja lygumos drėkinimo kanalus ir Tachunja upę.
Akivaizdu, kad atliekos neteisėtai ištekėjo iš namų ir gyvenviečių kanalizacijos ir septikų 
sistemų. Peticijos pateikėja nepateikia jokios kitos konkrečios informacijos apie įtariamą 
neteisėtą atliekų šalinimą ir nuotekų išpylimą į Tachunja upę, kuri rodytų, kad pažeisti 
Europos teisės aktai.

Kalbant apie ES atliekų teisės aktus, pasakytina, jog pagal Direktyvos 2008/98/EB dėl 
atliekų2 36 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad 
uždraustų atliekų išmetimą, išvertimą ar nekontroliuojamą tvarkymą. Tačiau ši direktyva 
vandens nuotekoms netaikoma, kai jas reglamentuoja kiti ES teisės aktai.

Vandens pagrindų direktyvoje 2000/60/EB3 nustatyta, jog vandens išteklių naudojimą reikia 
išsamiai suplanuoti, siekiant išvengti netvarių sprendimų ir nepataisomos žalos aplinkai, 
rengiant upių baseinų valdymo planus. Šiuose planuose turi būti numatytos priemonės, kaip 
iki 2015 m. užtikrinti gerą vandens būklę, taip pat teršalų išleidimo į paviršinius vandenis 
kontrolės priemonės. 

Pagal Vandens pagrindų direktyvą pirmasis upės baseino valdymo planas turėtų būti 
paskelbtas iki 2009 m. gruodžio mėn. 2010 m. birželio 3 d.4 Komisija ėmėsi teisinių 
priemonių prieš Ispaniją, nes ši Komisijai nepateikė savo upių baseinų valdymo planų pagal 
Vandens pagrindų direktyvos 15 straipsnio 3 dalį; sausio 27 d. buvo išsiųsta argumentuota 
nuomonė.

Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjos nurodytais faktais, Komisija šiuo atveju negali nustatyti jokio 
ES aplinkos teisės akto pažeidimo.“
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3 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti 
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).
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