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Betreft: Verzoekschrift 0340/2010, ingediend door María de la Soledad Ramiro Martínez 
(Spaanse nationaliteit), over de aantasting van het gebied Vega de Morata de 
Tajuña, Madrid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster doet haar beklag over de bouwwerkzaamheden en illegale lozingen in de Vega de
Morata de Tajuña. De autonome regio Madrid is voornemens om dwars door het gebied een 
rondweg aan te leggen die volgens indienster vernietigende gevolgen zal hebben. De zaak is 
thans aanhangig bij de Spaanse rechtbanken, aangezien een groep burgers beroep heeft 
aangetekend tegen de gunstige milieueffectbeoordeling van de autonome regio Madrid, met het 
verzoek om een alternatieve oplossing te bestuderen die geen gevaar vormt voor de Vega de 
Morata de Tajuña. De illegale bouwwerkzaamheden en de illegale lozingen hebben de Tajuña 
verontreinigd. Er zijn echter geen maatregelen genomen om paal en perk te stellen aan de 
lozingen van afval in de rivier.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

De Commissie heeft de beweringen van indienster met betrekking tot de aanleg van een weg op 
de vlakte van Morata de Tajuña onderzocht om te beoordelen of de milieuwetgeving van de EU 
die in dit geval relevant kan zijn is nageleefd.

Wat betreft de natuurwetgeving is niet duidelijk in hoeverre de door Richtlijn 92/43/EG inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna1 beschermde gebieden 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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negatieve gevolgen van de aanleg zullen ondervinden.

Wat betreft de EU-wetgeving inzake milieueffectbeoordelingen (de MER-Richtlijn) moet 
worden opgemerkt dat de door indienster verstrekte informatie zeer algemeen van aard is en het 
niet toelaat om een mogelijke inbreuk op de MER-Richtlijn vast te stellen.  In elk geval lijkt het 
erop dat het wegproject in kwestie onderworpen dient te worden aan een MER-procedure en dat 
de door de regionale autoriteiten goedgekeurde MER-verklaring dient te worden aangevochten 
bij de nationale rechtbanken.  Afgezien hiervan wordt door indienster verklaard dat dit project 
voor de aanleg van een weg uiteindelijk waarschijnlijk niet zal worden uitgevoerd vanwege een 
overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de autonome regio Madrid.

Bovendien vermeldt indienster dat andere illegale bouwwerkzaamheden hebben geresulteerd in 
de illegale dumping van afval in de irrigatiekanalen op de vlakte van Morata de Tajuña en in de 
rivier de Tajuña. Deze illegale dumping van afval wordt kennelijk veroorzaakt door het 
weglekken uit de riolering en septische tanks en geïsoleerde nederzettingen. Indienster geeft 
verder geen specifieke informatie over de vermeende illegale dumping van afval en de lozing 
van rioolwater in de rivier de Tajuña die op een inbreuk op de Europese wetgeving wijst.

Wat betreft de EU-wetgeving inzake afval verlangt artikel 36 van Richtlijn 2008/98/EG 
betreffende afvalstoffen1van lidstaten dat ze alle noodzakelijke maatregelen nemen om het 
achterlaten, dumpen en ongecontroleerd beheren van afvalstoffen te verbieden. Afvalwater is 
echter uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn, voor zover reeds vallend onder 
andere communautaire wetgeving.

De kaderrichtlijn Water (2000/60/EG2) bepaalt dat ter voorkoming van niet-duurzame 
oplossingen en onherstelbare milieuschade gedetailleerde plannen moeten worden opgesteld 
voor het gebruik van de watervoorraden, en wel in de vorm van stroomgebiedbeheerplannen.
Deze plannen omvatten maatregelen voor het verwezenlijken van een goede status van het water 
in 2015, waaronder controle van de lozing van verontreinigende stoffen in oppervlaktewateren.

Volgens de kaderrichtlijn Water moet het eerste stroomgebiedbeheerplan uiterlijk in december 
2009 bekend zijn gemaakt. Op 3 juni 20103 heeft de Commissie juridische stappen ondernomen 
tegen Spanje, omdat dit land geen stroomgebiedbeheersplannen had ingediend bij de Commissie 
krachtens artikel 15, lid 3 van de kaderrichtlijn Water, en op 27 januari heeft de Commissie 
Spanje een met redenen omkleed advies gestuurd.

Conclusie

Op grond van de feiten die indienster heeft verstrekt, kan de Commissie geen inbreuk op de 
communautaire milieuwetgeving vaststellen.

                                               
1 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.
2 Richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader 
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