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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0217/2007, внесена от г-н Javier Sanchis Marco, с испанско 
гражданство, относно липсата на мерки за опазване на околната среда в 
Masalaves (Валенсия) във връзка с дейността на местна фабрика за тухли

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от пасивността на местните органи в Masalaves 
(Валенсия), които допускат фабриката за тухли „El Alte ron“  да нарушава 
законодателството за околната среда. Той осъжда начина, по който фабриката 
функционира, и доказва, че всички жалби, които е подал на местно равнище, са 
останали безрезултатни. Освен това вносителят на петицията възразява срещу отговора 
на Европейската комисия по отношение на неговата жалба, в който се твърди, че в 
конкретния случай няма нарушения на законодателството на ЕО в областта на околната 
среда. Изисква от Европейския парламент да се намеси и да накара Европейската 
комисия да преразгледа позицията си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

Обобщение на фактите

Вносителят на петицията твърди, че местните органи в Masalavès (Валенсия) с 
мълчаливо съгласие допускат фабриката за тухли „El Alterón“ да функционира в 
нарушение на законодателството за околната среда.
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Вносителят на петицията също така се оплаква от заключенията, направени от 
Европейската комисия по повод проучването във връзка с неговата жалба.

Петицията

Според вносителя на петицията фабриката „El Alterón“ изхвърля отпадъци в община 
Masalavès, без да има разрешение за това, като това се толерира от компетентните 
органи.

Забележки на Комисията относно петицията

Комисията е осведомена за повдигнатия от вносителя на петицията въпрос, който също 
така е бил предмет на жалба, внесена в Комисията.

Заключенията от проведеното от Комисията проучване доказват, че както признава и 
самият вносител на петицията, компетентните регионални органи са приели 
необходимите административни мерки срещу фабриката, отговорна за незаконното 
изхвърляне на отпадъци. Органите подчертават, че ако е необходимо, биха затворили и 
запечатали незаконното депо за отпадъци.

Комисията смята, че компетентните органи са предприели мерки за прекратяването на 
тези дейности и подобряване на положението. Освен това, Комисията информира 
жалбоподателя/вносителя на петицията, че нейните служби са осведомени за проблема, 
свързан с депонирането на отпадъци в Испания, и предприемат всички необходими 
мерки, за да осигурят съответствие със законодателството на Общността в областта на 
околната среда.

Комисията изразява силно неодобрение от намеците на вносителя на петицията за 
определени нейни служители.

Заключения

Комисията е на мнение, че според информацията, с която разполага, няма достатъчни 
доказателства, че е налице нарушение на законодателството на Общността в областта 
на околната среда.’

4. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

В допълнение към предишното съобщение на Комисията от 19 декември 2007 г. и след 
като получи нова информация, която посочва, че съобщените факти могат да имат 
значително въздействие върху обект от значение за Общността ES5233047 — „Ullals of
the riu Verd”, и да се замърсят подпочвените води поради специфичните 
характеристики на водоносния пласт, който се намира под обекта („Plana de Valencia”), 
Комисията поиска информация от испанските органи, тъй като според вносителя на 
петицията положението остава непроменено, въпреки мерките за санкциониране, 
предприети от компетентните органи.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получена на 20 март 2009 г.
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В отговор на искането на Комисията за информация, регионалните органи във 
Валенсия обясниха, че е извършено разследване по обвиненията в незаконно 
изхвърляне на отпадъци. Изхвърляне на отпадъци беше открито само в парцел 20 от 
полигон 12 в община Masalavès, като са взети мерки за затваряне и запечатване на 
сметището съгласно административна процедура.

На предприятието, което носи отговорност, е наложена санкция, въпреки че по-късно 
тя е била отменена с решение на административния съд (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo nº 9, решение от 4 юли 2008 г.). Въпреки това, извършеният от 
испанските органи мониторинг не е установил друго незаконно изхвърляне на 
отпадъци в гореспоменатия парцел.

Заявлението за разрешение за изграждане на депо за безопасни отпадъци в същата 
община е било отхвърлено, тъй като дъното на депото е било разположено под нивото 
на подпочвените води (nivel freático), а заявлението се е отнасяло за депо за 
промишлени отпадъци, които са много по-големи замърсители от хоросана.

Комисията е на мнение, че въз основа на предоставената й информация, няма 
достатъчно доказателства за установяване на нарушение на Директива 1999/31/ЕО от
26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци1.

Що се отнася до Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна2, въз основа на наличната 
информация не е установено значително въздействие върху територията от „Натура 
2000“ ES5233047, „Ullals del riu Verd”, причинено от предполагаемо незаконно 
изхвърляне на отпадъци.

                                               
1 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1—19
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г.


