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Ref.: Petiţia nr. 0340/2010, adresată de María de la Soledad Ramiro Martínez, de 
cetăţenie spaniolă, privind situaţia de degradare a văii Morata de Tajuña, 
Madrid

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara obiectează împotriva activităţilor de construcţie şi deversărilor ilicite din Vega de 
Morata de Tajuña, indicând faptul că autorităţile municipale din Madrid plănuiesc să 
construiască o variantă care urmează să traverseze valea şi care, potrivit petiţionarei, ar 
provoca daune enorme. O organizaţie de cetăţeni a deferit cazul instanţelor spaniole, 
contestând declaraţia favorabilă privind impactul asupra mediului emisă de autorităţile 
municipale din Madrid. Aceştia caută o soluţie alternativă care ar lăsa valea intactă, susţinând 
că lucrările de construcţie ilegale, precum şi deversările necontrolate au contaminat râul 
Tajuña, şi că nu au fost luate măsuri pentru a stopa fluxul de efluenţi în râu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [în 
conformitate cu articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Comisia a examinat reclamaţiile petiţionarei în ceea ce priveşte construirea unui drum în valea 
Morata de Tajuña cu scopul de a evalua conformitatea cu legislaţia europeană privind mediul 
care ar putea fi aplicabilă în acest caz.

În ceea ce priveşte legislaţia privind natura, nimic nu indică faptul că zonele protejate de 
Directiva Consiliului 92/42/CE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună 



PE458.691v01-00 2/3 CM\857250RO.doc

RO

şi floră sălbatică1 ar fi afectate considerabil în mod negativ. 

În ceea ce priveşte legislaţia europeană privind impactul asupra mediului, ar trebui menţionat 
faptul că informaţiile furnizate de petiţionară sunt foarte generale şi nu permit identificarea 
unei posibile încălcări a Directivei EIM. Oricum, se pare că proiectul de drum în cauză a fost 
supus unei proceduri EIM şi că declaraţia EIM adoptată de autorităţile regionale ar fi fost 
contestată în instanţele naţionale. Pe lângă acest lucru, petiţionara susţine că acest proiect este 
puţin probabil să fie realizat în cele din urmă din cauza unui acord dintre administraţia 
municipală locală şi comunitatea autonomă Madrid.

Mai mult, petiţionara menţionează că şi alte lucrări ilegale de construcţie au dus la aruncarea 

ilegală de deşeuri în canalele de irigare din valea Morata de Tajuña şi în râul Tajuña. Se pare 

că această deversare ilegală de deşeuri este cauzată de scurgerile din canalizarea şi fosele 
septice ale gospodăriilor şi aşezărilor izolate. Petiţionara nu furnizează nicio altă informaţie 
specifică referitoare la presupusa deversare ilegală de deşeuri şi de efluenţi în râul Tajuña care 
ar putea dovedi o încălcare a legislaţiei europene.

Referitor la legislaţia privind deşeurile, articolul 36 din Directiva 2008/98/CE privind 
deşeurile2 solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a interzice abandonarea, 
deversarea sau gestionarea necontrolată a deşeurilor. Cu toate acestea, apele reziduale sunt 
excluse din domeniul de aplicare a prezentei directive în măsura în care intră sub incidenţa 
altor acte legislative europene. 

Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE3 stabileşte necesitatea elaborării unui program 
detaliat al utilizării resurselor de apă pentru a evita adoptarea unor soluţii care nu sunt 
durabile şi deteriorarea iremediabilă a mediului, prin dezvoltarea unor planuri de gestionare a 
bazinelor hidrografice. Aceste planuri trebuie să cuprindă măsuri care să vizeze obţinerea unei 
stări bune a apelor până în 2015, inclusiv controlarea deversării de poluanţi în apele de 
suprafaţă. 

Potrivit Directivei-cadru privind apa, primele planuri de gestionare a bazinelor hidrografice ar 
trebui să fie publicate până în decembrie 2009. La 3 iunie 20104, Comisia a acţionat în 
judecată Spania, întrucât aceasta nu a prezentat Comisiei planurile sale de gestionare a 
bazinelor hidrografice în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Directiva cadru privind 
apa, iar la 27 ianuarie a fost trimis un aviz motivat. 

Concluzie

În baza faptelor prezentate de petiţionară, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. 
2 JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
3 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p.1).
4 A se vedea, de asemenea, procedura privind încălcarea dreptului comunitar IP/10/685, 3.6.2010
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legislaţiei europene privind mediul.


