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Tárgy: B. P. L. és F. B. S. spanyol állampolgárok által benyújtott 0216/2012. számú, 
76 aláírást tartalmazó petíció Cesurasban (A Coruña, Galicia) egy 
szennyvízkezelő üzem helyszínéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói tiltakoznak azon határozat ellen, amelynek értelmében falujukban, A 
Pontéban (Cesuras közigazgatási területe, A Coruña, Galicia) szennyvízkezelő üzemet 
kívánnak létesíteni. A petíció benyújtói figyelmeztetnek arra, hogy az üzem környezeti 
szempontból káros hatást fog gyakorolni a Mendo folyóra, valamint a környéken élő 
szomszédokra, mivel az üzem a beépített területekhez és a folyóhoz közel helyezkedik el 
(30 méterre, illetve 3 méterre). A petíció benyújtóinak állítása szerint az üzem helyszínének 
kiválasztásakor nem vették figyelembe e hatásokat, amivel a környezetvédelmi 
hatásvizsgálatra, a vízszennyezésre, a zajszennyezésre és a levegőminőségre vonatkozó több 
nemzeti jogszabályt is megsértenek. A petíció benyújtói külön rámutatnak a környezeti zaj 
értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv megsértésére. A petíció benyújtói 
ezenkívül megjegyzik, hogy az üzem egy része közterületen helyezkedne el, ahol általában 
tilos bármilyen infrastruktúra építése, mivel arra csak „indokolt esetben”, a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően kerülhet sor.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. május 31.
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A petíció benyújtói tiltakoznak azon határozat ellen, amelynek értelmében falujukban, a 
Cesuras közigazgatási területén található A Pontéban (Galícia, Spanyolország) 
szennyvízkezelő üzemet kívánnak létesíteni.
A petíció benyújtói azt állítják, hogy a létesítmény túl közel helyezkedik el a lakott területhez 
és zavaró hatással lesz a környéken élő szomszédokra.  Rámutatnak továbbá a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásokra, különösen a Mendo folyóra gyakorolt hatásra.  Ezenfelül 
hangsúlyozzák, hogy a helyi lakosság ellenzi a projektet.

A petíció benyújtói rámutatnak a víz- és zajszennyezéssel kapcsolatos különböző nemzeti 
jogszabályok lehetséges megsértésére.  Az uniós környezetvédelmi jog körében a petíció 
benyújtói külön rámutatnak a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK 
irányelv esetleges megsértésére.

A szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályok 
fényében a Bizottság szervezeti egységei megvizsgálták a petíció benyújtói által 
rendelkezésre bocsátott tömör információkat.

A Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy a petíció benyújtói által említett projekt 
mennyiben felel meg a települési szennyvízkezelésről szóló uniós irányelv rendelkezéseinek.  
Meg kell jegyezni azonban, hogy a tartományi hatóságok (Diputación Provincial de A 
Coruña) által közzétett adatok alapján a Cesuras önkormányzatának területét is magában 
foglaló agglomeráció (Trasanquelos – San Salvador) 122 lakosnak megfelelő szennyezési 
terheléssel rendelkezik .  Mivel a 91/271/EGK irányelv1 rendelkezései a legalább 2 000 
lakosnak megfelelő szennyezési terheléssel rendelkező agglomerációkra vonatkoznak, ezért a 
petíció benyújtói által hivatkozott esetre e rendelet hatálya nem terjed ki. 

Mindenesetre mivel a Bizottság jelenleg több kötelezettségszegési eljárást folytat 
Spanyolország ellen a 91/271/EGK irányelv nem megfelelő átültetése miatt, a 
szennyvíztisztítók létesítése elvben üdvözlendő döntés, mivel hozzásegítheti a tagállamot az 
uniós jogból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez.   Meg kell jegyezni, hogy a 91/271/EGK 
irányelv nem tartalmaz konkrét rendelkezéseket a szennyvíztisztítók elhelyezkedésére, 
folyótól való távolságára vagy zajkibocsátására vonatkozóan. 

A 2011/92/EU irányelv2 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv) az egyes 
köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat elvégzését írja elő.

A KHV-irányelv különbséget tesz az ún. I. melléklet szerinti projektek között, amelyeket 
minden esetben alá kell vetni KHV-eljárásnak, valamint a II. melléklet szerinti projektek 
között, amelyek vonatkozásában a tagállamok eseti alapon és/vagy az irányelvet a nemzeti 
jogba átültető jogszabályokban meghatározott küszöbértékek vagy kritériumok alapján 
határoznak arról, hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak vetik-e alá.

Eseti alapon történő elbírálás, illetve küszöbértékek vagy kritériumok megállapítása esetén 
figyelembe kell venni a KHV-irányelv III. mellékletében meghatározott, vonatkozó 

                                               
1 A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv (HL L 135., 1991.5.30.).

2 2011/92/EU irányelv (HL L 26., 2012.1.28.), az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata.
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kiválasztási kritériumokat.  Ezek közé tartoznak a projekt jellemzői, annak elhelyezkedése, 
valamint az esetleges hatás jellemzői.

Megjegyzendő, hogy a 150 000 lakosegyenértéket meghaladó kapacitású szennyvíztisztító 
telepek az irányelv I. mellékletének 13. pontjában szerepelnek, ezért esetükben kötelező a 
KHV elvégzése.  Minden egyéb szennyvíztisztító telepre irányuló projekt pedig a KHV-
irányelv II. melléklete 11c. pontjának hatálya alá tartozik.  Az agglomeráció méretére 
tekintettel a kérdéses szennyvíztisztítóra az irányelv II. melléklete irányadó.

A folyótól való távolság tekintetében amennyiben a petíció benyújtói úgy gondolják, hogy a 
telep helyszínének kiválasztása a spanyol vízügyi szabályozás rendelkezéseibe ütközik, akkor 
élhetnek a nemzeti közigazgatási jog által biztosított jogorvoslati lehetőségekkel, amit úgy 
tűnik, már meg is tettek. 

A zajkibocsátást illetően a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK1

irányelv abban az esetben írja elő zajtérkép készítését, ha az ipari létesítmény hatása több mint 
100 000 lakost számláló agglomerációt érint.  A cesuras-i telep nem tartozik ilyen 
agglomerációhoz, ezért rá a 2002/49/EK irányelv hatálya nem terjed ki. 

A környezeti zajjal kapcsolatos bármely nemzeti jogszabály végrehajtása az érintett tagállam 
felelőssége.  A Bizottság egyúttal felhívja a figyelmet a környezeti zaj hatásairól a honlapján 
található hasznos információkra2.

A projekt esetleges uniós finanszírozását illetően megemlítendő, hogy az ERFA által 
8 691 610,12 EUR erejéig társfinanszírozott „Río Mandeo” befektetési projekt többek között 
Cesuras önkormányzatának területére is kiterjed.  A projekt célja a Mandeo folyó völgyében a 
környezet és a vízminőség javítása, a turizmuson és kulturális tevékenységen alapuló 
fenntartható fejlődés érdekében.  A befektetéseket a tartományi kormányzat (Diputación de A 
Coruña) támogatja és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozza az 
„ERFA Galícia 2007–2013” operatív program keretében.

Következtetések

A Bizottság a petícióban foglaltak alapján nem talált semmilyen bizonyítékot az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok megsértésére.

                                               
1

HL L 189., 2002.7.18.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


