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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0217/2007, του κ. Javier Sanchis Marco, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απουσία μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος στη Masalaves 
(Βαλένθια) σε σχέση με τη δραστηριότητα μιας τοπικής πλινθοποιίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την αδράνεια των τοπικών αρχών στη Masalaves (Βαλένθια), 
οι οποίες επιτρέπουν στην πλινθοποιία El Alteron να παραβιάζει την περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Ο αναφέρων καταγγέλλει τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου και αναφέρει 
ότι όλες οι καταγγελίες που υπέβαλε σε τοπικό επίπεδο δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. 
Επιπλέον, ο αναφέρων αμφισβητεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
καταγγελία του, σύμφωνα με την οποία δεν διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας για το περιβάλλον στην εν λόγω υπόθεση. Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου η Επιτροπή να επανεξετάσει τη θέση της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.

Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές στην Masalavès (Βαλένθια) 
συγκατατέθηκαν στη λειτουργία του εργοστασίου El Alterón κατά παράβαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται επίσης για τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας του για το ίδιο θέμα.
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Η αναφορά

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το εργοστάσιο El Alterón απορρίπτει απόβλητα χωρίς άδεια 
στον δήμο Masalavès με την ανοχή των αρμόδιων αρχών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα ζητήματα που θέτει ο αναφέρων, τα οποία επίσης 
αποτέλεσαν το αντικείμενο καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Επιτροπή.

Τα συμπεράσματα της έρευνας που διενήργησε η Επιτροπή απέδειξαν ότι, όπως αναγνώρισε 
ο αναφέρων, οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές έλαβαν κατάλληλα διοικητικά μέτρα κατά του 
εργοστασίου που είναι υπεύθυνο για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων. Οι αρχές 
επισήμαναν ότι, εάν κριθεί αναγκαίο, θα λάβουν χωριστά μέτρα για το κλείσιμο και τη 
σφράγιση του παράνομου χώρου απόρριψης αποβλήτων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές έλαβαν μέτρα με σκοπό τη διακοπή των 
δραστηριοτήτων και την επανόρθωση της κατάστασης. Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης τον 
καταγγέλλοντα/αναφέροντα ότι οι υπηρεσίες της είναι ενήμερες για το πρόβλημα που 
σχετίζεται με τους χώρους υγειονομικής ταφής στην Ισπανία και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη σχετική κοινοτική περιβαλλοντική 
νομοθεσία.

Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά λύπη της για τους σε προσωπικό επίπεδο υπαινιγμούς του 
αναφέροντα κατά υπαλλήλων της.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Σε συνέχεια της προηγούμενης απάντησης της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007 και 
έπειτα από τη λήψη νέων πληροφοριών που υποδεικνύουν ότι τα καταγγελθέντα γεγονότα θα 
μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τόπο κοινοτικής σημασίας ES5233047, 
«Ullals of the riu Verd», και να ρυπάνουν τα υπόγεια ύδατα λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του υδροφόρου ορίζοντα που εντοπίζεται κάτω από τον τόπο («Plana de 
Valencia»), η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές καθώς, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, παρά τα κυρωτικά μέτρα που εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Στην απάντησή τους στο αίτημα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών, οι περιφερειακές 
αρχές της Βαλένθια διευκρίνισαν ότι εξέτασαν τους ισχυρισμούς περί παράνομων 
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απορρίψεων. Οι απορρίψεις που διαπιστώθηκαν αφορούσαν μόνο το οικόπεδο 20 του 
πολυγώνου 12 του δήμου Masalavès, και ελήφθησαν μέτρα για τη σφράγιση και το κλείσιμο 
της χωματερής βάσει διοικητικής διαδικασίας. 

Επίσης επιβλήθηκε κύρωση και στην υπεύθυνη εταιρεία, η οποία ωστόσο ακυρώθηκε 
αργότερα κατόπιν απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo αριθ. 9, απόφαση της 4ης Ιουλίου 2008). Ωστόσο, από τους ελέγχους που 
διενήργησαν οι ισπανικές αρχές δεν διαπιστώθηκαν περαιτέρω παράνομες απορρίψεις στο 
προαναφερθέν οικόπεδο.

Η αίτηση που υποβλήθηκε για την έγκριση χώρου υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων 
αποβλήτων στον ίδιο δήμο απορρίφθηκε, δεδομένου ότι ο πυθμένας του χώρου υγειονομικής 
ταφής έπρεπε να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα (nivel freático) και 
δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση αφορούσε χώρο υγειονομικής ταφής βιομηχανικών 
αποβλήτων, δηλαδή αποβλήτων πολύ πιο ρυπογόνων από τον γύψο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει παραβίαση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ της 26ης 
Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων1. 

Όσον αφορά την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας2 και βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών, δεν διαπιστώνεται πρόκληση σημαντικών επιπτώσεων στην 
τοποθεσία ES5233047 (Ullals del Riu Verd) του δικτύου Natura 2000 από τις εικαζόμενες 
παράνομες απορρίψεις.

                                               
1ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.
2ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


