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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Manuel Antonio Cao Prado spanyol állampolgár által a La Coruña-i 
Halászszövetség (Confraria de Pescadores de A Coruña) nevében benyújtott 
0922/2010. számú, a szövetség 16 tagjának aláírását tartalmazó petíció La 
Coruña-ban (Spanyolország) a Ria del Burgo folyó szennyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy La Coruña-ban (Spanyolország) nem készült terv a Ria del 
Burgo folyó helyreállítására. A petíció benyújtója kifogásolja a hatóságok hanyagságát, mivel 
engedélyezik kommunális és ipari, köztük az egészségre súlyosan ártalmas hulladékok 
lerakását az említett folyóba. Úgy véli, ezzel megsértik a közösségi jogszabályokat, és hogy a 
kormányzati felelősök, nevezetesen a környezetvédelmi minisztérium, a galíciai kormány, 
valamint a helyi hatóságok nem törődnek az üggyel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A Bizottság azon a véleményen van, hogy az uniós jogszabályok végrehajtása hozzájárul majd a 
környezet minőségének javításához olyan típusú helyzetekben, amelyeket a petíció benyújtója is 
említ. 
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Az uniós vízügyi keretirányelv1 olyan intézkedések meghozatalára kötelezi a tagállamokat, 
amelyek biztosítják, hogy 2015-re valamennyi víztest (a part menti vizeket is ideértve) esetében 
elérik a jó környezeti állapotot (azaz a szennyezés hiányát). A vízügyi keretirányelv olyan 
folyamatot indít útjára, amelynek nyomán azonosítják az egyes víztesteket érintő legfőbb 
környezeti terheléseket, meghatározzák a jó állapot környezeti jellemzőire vonatkozó 
célkitűzéseket, végezetül pedig megfelelő intézkedéseket dolgoznak ki és hajtanak végre 
mindezek kezelésére. 

A vízügyi keretirányelv végrehajtásának egyik fontos mérföldköve az úgynevezett vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek elfogadása, amelyeknek konkrét célkitűzéseket és intézkedéseket kell 
tartalmazniuk annak érdekében, hogy foglalkozzanak a víztestek és az üledék szennyezésével 
és annak következményeivel. A Bizottság jogi lépéseket tett Spanyolország ellen, mivel az 
egyebek mellett nem fogadott el gazdálkodási tervet a petícióban említett terület parti 
tengervizeire vonatkozóan.

A jó állapot elérése csak akkor lehetséges, ha egyéb fontos uniós jogszabályok gyakorlati 
megvalósítására is sor kerül. Ez hatványozottan igaz a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
irányelv esetében. Amint arra a petíció benyújtója is rámutat, a La Coruña-i agglomerációból 
származó szennyvíz kezelésére szolgáló rendszer még nem teljesen működőképes.

A mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló 2006/113/EK2 irányelv (5. 
cikke) arra kötelezi a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki célzott programokat, amelyekkel egy 
hatéves időszak során csökkenthetik a szennyezést, miután a térséget a mészhéjú állatok 
tenyésztésére szolgáló területnek nyilvánították. A területet 1993-ban jelölték ki (BOE –
Állami Hivatalos Közlöny, 312. sz., 1993.12.30.). Ezt az irányelvet a vízügyi keretirányelv 
hatálybalépésétől számított 13 év elteltével hatályon kívül helyezik (2013-ban).

A fenti jogi pontok tekintetében a Bizottság az alábbi kijelentéseket kívánja tenni: 

- Ami a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvet illeti, a Bizottság az 
Európai Bíróság elé utalta a Spanyol Királyság ügyét (C-343/10. sz. ügy), a La Coruña-i 
agglomerációt is ideértve, ahol a Ría del Burgo folyó húzódik;

- Ami a 2000/60/EK vízügyi keretirányelvet illeti, a Bizottság jogi lépéseket tett 
Spanyolország ellen (indokolással ellátott véleményt tett közzé az EUMSZ 258. cikkének 
megfelelően, ami az utolsó lépés, mielőtt az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalják), 
azzal az indokkal, hogy egyebek mellett nem fogadott el gazdálkodási tervet a petícióban 
említett terület part menti vizeire vonatkozóan;

- Ami a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló 2006/113/EK 
irányelvet illeti, miután a Bizottság vizsgálatot végzett és annak eredményeiről azután 
több ízben is tájékoztatta a spanyol hatóságokat, az illetékes hatóságok – az említett 

                                               
1 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.

2 HL L 376., 2006.12.27.
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irányelv 5. cikkével összhangban – egyedi szennyezéscsökkentési programra tettek 
javaslatot.

Következtetés

A Bizottság fellépett a szóban forgó petíció tárgyában. A Bizottság mindenekelőtt jogi 
lépéseket tett – az EUMSZ 258. cikke alapján – azzal összefüggésben, hogy nem megfelelően 
hajtották végre a petíció benyújtója által felvázolt helyzet szempontjából mérvadó, legfontosabb 
uniós jogszabályokat.


