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Tárgy: M.P., spanyol állampolgár által benyújtott 1096/2009. számú petíció a 
Llucmajorban (Mallorca, Baleár-szigetek) épülő új lakónegyedről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy a Llucmajor térségében épülő lakónegyed nem 
rendelkezik az előírásos szennyvízgyűjtő rendszerrel, és ezáltal hátrányosan érinti a Natura 
2000 hálózathoz tartozó térséget és a közösségi jelentőségű természeti területet (KJTT) (ES 
5310049), és így visszafordíthatatlanul károsíthatja a „Cova d'es pas de Vallgornera” nevű 
térség ökológiai egyensúlyát. Elfogadhatóság

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

”A petíció benyújtója a Llucmajor térségében (Mallorca, Baleár-szigetek, Spanyolország), az 
ES 5310049 „Cova des Pas de Vallgornera” közösségi jelentőségű természeti területen épülő, 
„Es Pas de Vallgornera” elnevezésű lakónegyed miatt emel panaszt. 

A petíció benyújtója szerint a lakónegyed (több hiányosság mellett) nem rendelkezik 
szennyvízgyűjtő rendszerrel, és emiatt a házakat emésztőkkel látják el a szennyvíz 
elvezetésére. A petíció benyújtója attól tart, hogy ezekből az emésztőkből az altalajba 
szivároghat a szennyvíz és visszafordíthatatlanul károsíthatja a közösségi jelentőségű terület 
ökológiai és geológiai egyensúlyát. 
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A petíció benyújtója a lakónegyed egyéb városi jellemzőit is kifogásolja, amelyek nem 
felelnek meg a földhasználattal és területrendezéssel kapcsolatos regionális jogszabályoknak.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A spanyol hatóságok az ES 5310049 „Cova des Pas de Vallgornera” közösségi jelentőségű 
természeti területet azért javasolták közösségi jelentőségű területnek a 92/43/EGK 
élőhelyvédelmi irányelv1 értelmében, mert ott az irányelv I. mellékletében szereplő, 
„Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok” elnevezésű természetes élőhelytípusok 
találhatók.

A Bizottságnak nincs tudomása a petíció benyújtója által említett projektről. A Bizottság úgy 
véli, hogy hasznos lehet felidézni a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdéséből és 6. cikkének (4) bekezdéséből származó kötelezettségeket, amely bekezdések 
kimondják, hogy figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos 
célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait 
illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület 
kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg 
jelentős hatással lesz arra. A természeti területre gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét 
figyelembe véve, továbbá az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseire is figyelemmel az 
illetékes hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett tervet vagy programot, ha 
megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett terület 
épségét. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk főleg a területrendezéssel kapcsolatos 
regionális jogszabály azon rendelkezéseinek ismertetésére terjednek ki, amelyeknek a 
lakónegyed nem felel meg. A Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy az említett jogszabály 
végrehajtásáért a regionális kormányzat felelős.

A petíció benyújtója az emésztők potenciális kockázatára hívja fel a figyelmet, mivel belőlük 
kezeletlen szennyvíz szivároghat. A petíció benyújtója által szolgáltatott információk azonban 
nem tartalmaznak arra vonatkozó bizonyítékot, hogy ez a probléma kihatna a KJT-re.

Következtetések

A benyújtott információk nem tartalmaznak elegendő részletet annak értékeléséhez, hogy 
előfordulhat-e az élőhelyvédelmi irányelv megsértése. Ezért a Bizottság mindaddig nem 
szándékozik további lépéseket tenni az ügyben, amíg a petíció benyújtója további, 
részletesebb tájékoztatással nem szolgál.

4. A REV Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A petíció benyújtójától származó további információk kézhezvételét követően a Bizottság 
felkérte a spanyol hatóságokat, hogy szolgáltassanak részletes információkat a felvetett 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
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kérdésekkel kapcsolatosan.

A spanyol hatóságok által adott tájékoztatás szerint a terület kijelölésekor már több lakóházat 
felépítettek a szennyvízgyűjtő rendszer nélküli területen. A barlangkomplexum közelmúltban 
feltárt kitejedéséhez képest akkoriban kisebb méretekről voltak ismeretek. A regionális 
hatóságok 2007-ben bevezettek egy rendszert, amely a meglévő emésztőgödrök és 
szennyvízülepítők lehetséges szivárgásait hivatott észlelni. E rendszert 2010-ben 
megerősítették. Ezidáig semmilyen szennyvízszivárgást nem mutattak ki a barlangokban. 

A barlang felszínén épülő új lakóépületeket/lakónegyedet illetően a spanyol hatóságok azt a 
választ adták, hogy arra a petíció benyújtója által is hivatkozott regionális jogszabályok (a 
Baleár-szigetek természeti területeinek megőrzéséről szóló 5/2005. sz. („LECO”) törvény, 39. 
cikke) rendelkezései alkalmazandók. E rendelkezések kimondják, hogy a Natura 2000 hálózat 
épségét érintő bármely terv vagy projekt kivitelezését megelőzően el kell végezni a projekt 
által az érintett területre gyakorolt hatás megfelelő vizsgálatát. A regionális környezetvédelmi 
hatóság jelentést készít a terv vagy a projekt alkalmasságáról, és csak azzal a feltétellel 
engedélyezi azt, ha az nem okoz jelentős sérelmet az érintett terület megőrzésére irányuló 
célokra nézve. E rendelkezések teljesítése érdekében olyan közigazgatási eljárást vezettek be, 
amely értelmében bármely terv vagy projekt engedélyezése előtt az illetékes hatóság köteles a 
regionális környezetvédelmi hatóság hozzájárulását kérni, s ehhez egy, a Natura 2000-rel 
kapcsolatos ügyekkel foglalkozó bizottságnak kell az adott esetet megvizsgálnia.  

Llucmajorban (a kérdéses KJT önkormányzata) az építési engedély elnyeréséhez többek 
között a beépítendő földterület geofizikai vizsgálatát kellett elvégezni annak megállapítása 
érdekében, hogy emiatt érheti-e a KJT-t bármilyen károsodás. Amennyiben az engedélyt 
megadják, csak meghatározott típusú vízzáró emésztőket lehet beépíteni. Amennyiben az 
építkezés és/vagy az ezzel járó emésztők potenciálisan jelentős károsodást okozhatnak a KJT-
ben, negatív véleményt adnak ki, amint erre számos ház esetében már sor is került. 

A fentieken túlmenően mindkét hatóságot tájékoztatták a terület számára megfelelő 
szennyvízelvezető rendszer kiépítésére irányuló, folyamatban lévő eljárásokról. Műszaki 
felméréseket és tanulmányokat végeztek egy ilyen rendszer – a terület sajátos jellemzőinek, 
illetve a barlang megőrzésével való összeegyeztethetőségének megfelelő –
megvalósíthatóságának és alkalmasságának megállapítása céljából.

A regionális hatóságok arról is beszámoltak, hogy kezdeményezik a KJT kezelési tervének 
kidolgozását.

Következtetések

A rendelkezésre bocsátott információk alapján úgy tűnik, hogy az illetékes hatóságok 
teljesítették a 92/43/EGK élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkében foglalt előírásokat. Ennélfogva 
nem lehet megállapítani az uniós jogszabályok megsértését.


