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Tárgy: Miguel Ángel Sánchez Pérez spanyol állampolgár által a Plataforma en 
Defensa de los ríos Tajo y Alberche (a Tajo és Alberche folyók védelméért 
küzdő csoport) nevében benyújtott 0834/2012. számú petíció a Tajo folyó 
vízgyűjtő területének környezetkárosító kezeléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche elnökeként jár 
el, kifogásolja a Tajo folyó vízgyűjtő területének rossz állapotát és környezetkárosító 
kezelését, különösen a Bolarque víztározó és Talavera de la Reina település közötti 
területeken. A petíció benyújtói megjegyzik, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési 
eljárást indított és keresettel fordult az Európai Bírósághoz azzal az állítással, hogy 
Spanyolország nem teljesítette a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elfogadásával kapcsolatos 
kötelezettségeit. A petíció benyújtói kifogásolják, hogy még nem tették hozzáférhetővé a 
nyilvánosság számára a Tajo folyó előzetes vízgyűjtő-gazdálkodási tervét: bár feltöltötték a 
spanyol környezetvédelmi minisztérium honlapjára, 24 órával később eltávolították onnan. A 
petíció benyújtói rámutatnak a vízgyűjtő területen az elmúlt három évtizedben tapasztalt káros 
környezeti hatásokra, valamint a számos európai környezetvédelmi irányelv, különösen az 
uniós vízügyi keretirányelv, madárvédelmi irányelv, élőhelyvédelmi irányelv, valamint a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv megsértésére. A petíció benyújtói hozzáteszik, 
hogy különféle, a Natura 2000 hálózathoz tartozó területekről van szó.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A vízügyi keretirányelv1 értelmében a tagállamoknak legkésőbb 2009. december 22-éig 
minden egyes vízgyűjtőterület tekintetében vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kellett volna 
elfogadniuk, és erről értesíteniük kellett volna a Bizottságot.

Spanyolország – a Distrito Fluvial de Cataluña kivételével – nem teljesítette ezt a 
kötelezettségét, amit az Európai Unió Bírósága a 2012. október 4-i, közelmúltbeli ítéletében (C-
403/11. számú, Bizottság kontra Spanyolország ügy) is megerősített.

A Bizottság felkérte a spanyol hatóságokat, hogy számoljon be az említett ítélet rendelkező 
részeinek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről, nevezetesen a még hiányzó vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek (és köztük a Tajo folyó vízgyűjtő-gazdálkodási tervének) elfogadásáról. 

Ami a Tajo folyó vízgyűjtőjét érintő, a vízügyi keretirányelv egyéb megsértésére vonatkozó
állításokat illeti, a Bizottság csak akkor tudja majd elemezni a keretirányelv előírásainak való 
megfelelést, és akkor tud adott esetben lépéseket tenni, ha a szóban forgó vízgyűjtőre 
vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervről szóló jelentést megkapta.

Ami a madárvédelmi2 és az élőhelyvédelmi irányelv3 potenciális megsértését illeti, a 
Bizottság megállapítja, hogy a Tajo folyónak a petíció benyújtója által említett szakaszán 
számos Natura 2000 terület található, nevezetesen a következők: az ES0000119. számú
„Carrizales y Sotos de Aranjuez”, az ES0000169. számú „Río Tajo en Castrejón, islas de 
Malpica de Tajo y Azután”, az ES0000438. számú „Carrizales y sotos del Jarama y Tajo”, az 
ES0000163. számú „Sierra de Altomira”, az ES3110006. számú „Vegas, cuestas y páramos 
del sureste de Madrid”, valamint az ES4250014. számú „Sotos del río Alberche” elnevezésű 
területek.

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (2) bekezdése értelmében Spanyolország köteles 
megtenni a megfelelő lépéseket az európai jelentőségű élőhelyek és fajok károsodásának 
megakadályozására e Natura 2000 területeken. A Bizottság elismeri, hogy az e területeken 
található folyami ökoszisztémák rendkívül érzékenyek a vízminőség romlására és a vízhozam 
megváltozására. Ugyanakkor a Bizottság rendelkezésére bocsátott információkból nem derül 
ki egyértelműen, hogy a folyógazdálkodási rendszer mi módon károsítaná ezeket a területeket. 
A benyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság úgy véli, hogy a vizsgálat jelen szakaszában nem 
bizonyítható a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek megsértése.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv4 esetleges megsértésének tekintetében a 
Bizottság megismétli a 8857/2011. számú, írásbeli választ igénylő kérdésre adott válaszában 

                                               
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., 1–73. o.). A 
legutóbb a 2009/31/EK irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5., 114. o) módosított irányelv.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő 
madarak védelméről (HL L 20/7., 2010.1.26.)
3 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.)
4 A 91/271/EGK irányelv, HL L 135., 1991.5.30.
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kifejtett nézeteit. A Bizottság jogi eljárást indított Spanyolország ellen, mivel az nem felelt meg 
az érzékeny területekre (többek között a Tajo vízgyűjtőjébe) szennyvizet kibocsátó, 10 000 
lakosegyenértéknél nagyobb agglomerációk szennyvizének megfelelő kezelésére vonatkozó 
előírásoknak.

Ezenkívül a 2000 és 10 000 lakosegyenérték közötti agglomerációkra vonatkozó, Spanyolország 
által rendelkezésre bocsátott információk értékelését követően a Bizottság 2012. június 6-án 
felszólító levelet küldött a spanyol hatóságoknak, amely a Tajo folyónak a petíció benyújtója 
által említett szakaszán található agglomerációkra is vonatkozik. A Bizottság jelenleg értékeli az 
említett felszólító levélre adott választ, majd ezt követően határoz arról, hogy szükség van-e 
további fellépésekre.

Összegzés

A Bizottság minden megtesz annak biztosítása érdekében, hogy Spanyolország elfogadja és 
végrehajtsa vízgyűjtő-gazdálkodási terveit, ideértve a Tajo folyóra vonatkozó tervet is, 
valamint hogy az ország megtegye a szükséges lépéseket a Bíróság C-403/11. számú, 
Bizottság kontra Spanyolország ügyben hozott ítéletének való megfelelés céljából.

Ami a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtását illeti, a Bizottság úgy véli, 
hogy nem bizonyítható ezen irányelvek rendelkezéseinek megsértése.

A Tajo folyónak a petíció benyújtója által említett szakaszán a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelv megfelelő végrehajtása tekintetében a Bizottság folytatni kívánja a 
már elindított peres eljárást.


