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Tárgy: Javier Sanchis Marco, spanyol állampolgár által benyújtott 0217/2007. számú 
petíció Masalavesben (Valencia) egy helyi tégla g y á r  tevékenységével 
kapcsolatban a környezetvédelmi intézkedések elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a masalavesi (Valencia) helyi hatóságok passzivitása miatt emel panaszt, 
mivel megengedik, hogy az El Alteron téglagyár  megsértse a környezetvédelmi 
jogszabályokat. A petíció benyújtója kifogásolja a téglagyár tevékenységének módját, és 
alátámasztja azon állítását, miszerint helyi szinten minden panasza eredménytelennek 
bizonyult. Továbbá a petíció benyújtója kifogásolja az Európai Bizottságnak a panaszára adott 
válaszát, amely szerint ebben az esetben az EK környezetvédelmi jogszabályait nem sértették 
meg. A petíció benyújtója kéri, hogy az Európai Parlament avatkozzon be és vegye rá az 
Európai Bizottságot álláspontjának felülvizsgálatára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2007. július 9. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. december 19.

A tények összefoglalása

A petíció benyújtója a masalavèsi (Valencia) helyi hatóságok állítólagos hallgatólagos 
beleegyezése miatt emel panaszt, mivel megengedik, hogy az El Alterón gyár a 
környezetvédelmi jogszabályokat sértve működjön.
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A petíció benyújtója az Európai Bizottság által az ezzel kapcsolatos panaszának 
kivizsgálásakor levont következtetései miatt is panaszt emel.

A petíció

A petíció benyújtója szerint az El Alterón gyár hulladékait Masalavès önkormányzata 
területén engedély nélkül bocsátja a környezetbe, és tevékenységét az illetékes hatóságok 
megtűrik.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottságnak tudomása van a petíció benyújtója által ismertetett problémáról, amely egy, a 
Bizottsághoz korábban benyújtott panasz tárgya volt.

A Bizottság által lefolytatott vizsgálat eredménye azt igazolta, hogy – amint a petíció 
benyújtója is elismeri – az illetékes regionális hatóságok megfelelő igazgatási intézkedéseket 
fogadtak el az illegális hulladéklerakásért felelős gyár ellen. A hatóságok hangsúlyozták, hogy 
szükség esetén külön lépéseket tesznek az illegális hulladék zárolása és izolálása érdekében.

A Bizottság úgy véli, hogy az illetékes hatóságok lépéseket tettek a további tevékenység 
megszüntetésére és a helyzet orvoslására. A Bizottság továbbá tájékoztatta a panaszost/a 
petíció benyújtóját, hogy szolgálatainak tudomása van a spanyolországi hulladéklerakókkal 
kapcsolatos problémáról, és minden szükséges lépést megtesz a vonatkozó közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok betartása érdekében.

A Bizottság mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a petíció benyújtója burkolt és 
személyeskedő célzásokat tett az alkalmazottaira.

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy a rendelkezésére bocsátott információk alapján nincs elegendő 
bizonyíték a közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértésének igazolására.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A Bizottság az előző, 2007. december 19-i közleményére hivatkozva, valamint miután új 
információk birtokába jutott – amelyek rámutatnak arra, hogy a kifogásolt tények jelentős 
hatást gyakorolhatnak az ES5233047. sz. „Ullals of the riu Verd” közösségi jelentőségű 
területre, és a helyszín („Plana de Valencia”) alatt található víztartó réteg sajátosságai miatt 
szennyezhetik a felszíni alatti vizeket –, tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól, mivel a 
petíció benyújtója szerint a helyzet továbbra is változatlan maradt, az illetékes hatóságok által 
elfogadott szankcionáló intézkedések ellenére. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A Bizottság tájékoztatás iránti kérelmére adott válaszukban a valenciai regionális hatóságok 
kifejtették, hogy nyomon követték az illegális hulladéklerakással kapcsolatos állításokat. Ilyen 
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hulladéklerakókat egyedül a masalavèsi közigazgatási terület 12. poligonjának 20. 
parcellájában azonosítottak, és egy adminisztratív eljárás alapján meghozták az illegális 
hulladéklerakó izolálására és zárolására irányuló intézkedéseket. 

Emellett szankciót róttak ki a felelős társaságra, jóllehet azt a későbbiekben a közigazgatási 
bíróság egy határozatával érvénytelenítette (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo nº 9, 
2008. július 4-i ítélet). Mindazonáltal a spanyol hatóságok által végzett ellenőrzés nem derített 
fényt további illegális hulladéklerakókra a szóban forgó területen.

Az ugyanazon közigazgatási területen létesítendő, nem veszélyes hulladék tárolására szolgáló 
hulladéklerakó engedélyezése iránti kérelmet elutasították, mivel a hulladéklerakó legalsó 
rétege a tervek szerint a talajvízszint (nivel freático) alatt helyezkedne el, a kérelem pedig az 
ipari hulladék tárolására vonatkozott, amely a cementnél hatványozottabban szennyező 
hatású.

A Bizottság azon a véleményen van, hogy a számára szolgáltatott információk alapján nem áll 
rendelkezésre elegendő bizonyíték annak megállapítására, hogy megsértették a 
hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelvet1. 

Ami a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992 május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvet2 illeti, a rendelkezésre álló információk alapján 
nem azonosítottak arra utaló jeleket, hogy az állítólagos illegális hulladéklerakó jelentős 
hatást gyakorolt az ES5233047, Ullals del riu Verd Natura 2000 területre.

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
2 HL L 206., 1992.7.22.


