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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0217/2007, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Javier Sanchis Marco, par tādu vides aizsardzības pasākumu trūkumu Masalaves
(Valensijā), kas saistīti ar vietējās ķieģeļu rūpnīcas darbību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par vietējo iestāžu Masalaves (Valensijā) pasivitāti, kas ļauj 
El Alteron ķieģeļu rūpnīcai pārkāpt vides tiesību aktus. Lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu 
par veidu, kādā rūpnīca veic darbību, un norāda, ka visas viņa sūdzības vietējā līmenī ir 
palikušas bez rezultāta. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apstrīd uz viņa sūdzību sniegto 
Eiropas Komisijas atbildi, kurā apgalvots, ka EK vides tiesību akti šajā gadījumā nav 
pārkāpti. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties un likt Eiropas 
Komisijai pārskatīt tās nostāju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 9. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī

„Faktu kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Masalavès (Valensijā) vietējo iestāžu iespējamo netiešo 
piekrišanu, ļaujot rūpnīcai El Alterón veikt darbības, ar kurām tiek pārkāpti vides tiesību akti.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī par Eiropas Komisijas secinājumiem, pie kuriem tā 
nonākusi, izmeklējot viņa iesniegto sūdzību.

Lūgumraksts
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Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, rūpnīca El Alterón bez atļaujas izgāž atkritumus 
Masalavès pašvaldības teritorijā un šo rīcību pieļauj kompetentās iestādes.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir informēta par šajā lūgumrakstā minētajiem jautājumiem, kas ir arī Komisijai 
iesniegtās sūdzības priekšmets.

Komisijas veiktā izmeklēšana un attiecīgie secinājumi pierādīja, ka, kā apstiprināja 
lūgumraksta iesniedzējs, kompetentās reģionālās iestādes ir pieņēmušas atbilstīgus 
administratīvus pasākumus pret rūpnīcu, kas atbildīga par atkritumu nelikumīgu izgāšanu. 
Iestādes norādīja, ka nepieciešamības gadījumā tās atsevišķi turpinās īstenot nelikumīgo 
izgāztuvju slēgšanu un aizzīmogošanu.

Komisija uzskata, ka kompetentās iestādes ir veikušas pasākumus tālāku darbību apturēšanai 
un situācijas labošanai. Komisija arī darīja zināmu sūdzības/lūgumraksta iesniedzējam, ka tās 
dienesti ir informēti par problēmu, kas saistīta ar Spānijas atkritumu poligoniem, un ir veikuši 
visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem Kopienas vides 
tiesību aktiem.

Komisija pauž dziļu nožēlu par lūgumraksta iesniedzēja izteiktajiem personiskajiem 
mājieniem, kas vērsti pret tās darbiniekiem.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka saskaņā ar tai pieejamo informāciju nav pietiekamu pierādījumu, lai 
konstatētu Kopienas vides tiesību aktu pārkāpumu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Papildus Komisijas iepriekšējam 2007. gada 19. decembra paziņojumam un pēc jaunas 
informācijas saņemšanas, kura ietvēra norādes par to, ka ziņotajiem faktiem varētu būt būtiska 
ietekme uz Kopienas nozīmes teritoriju ES5233047, „Ullals of the riu Verd”, saistībā ar 
gruntsūdeņu piesārņošanu zem teritorijas esošā ūdens nesējslāņa („Plana de Valencia”) 
specifisko īpašību rezultātā, Komisija ir lūgusi informāciju Spānijas varas iestādēm, jo 
saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas pausto, situācija saglabājas nemainīga, neraugoties uz 
atbildīgo varas iestāžu veiktajiem sankcionējošajiem pasākumiem.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Valensijas reģionālās varas iestādes savā atbildes vēstulē Komisijai paskaidroja, ka 
apgalvojumi par atkritumu nelegālu izgāšanu ir pārbaudīti. Izplūdes konstatēja tikai 
Masalavès municipalitātes 12. poligona 20. zemes gabalā, un tika veikti pasākumi, lai 
atbilstoši administratīvajai procedūrai atkritumu izgāztuvi aizzīmogotu un slēgtu.

Atbildīgajai firmai tika piemērota sankcija, kas vēlāk gan tika atcelta ar administratīvās tiesas 
nolēmumu (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo Nr.º9, 2008. gada 4. jūlija nolēmums). 
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Turklāt Spānijas varas iestāžu veiktā kontrole neatklāja nekādu turpmāku nelegālu atkritumu 
izgāšanu iepriekš norādītajā zemes gabalā.

Licences pieteikumu par nebīstamu atkritumu izgāztuves izveidi šajā pašā municipalitātē 
noraidīja, jo bija plānots, ka izgāztuves pamatne atradīsies zem gruntsūdens līmeņa (nivel 
freático) un izgāztuve tiks izmantota rūpniecības atkritumiem, kas rada daudz lielāku 
piesārņojumu nekā ģipsis.

Komisija uzskata, ka, pamatojoties uz pieejamo informāciju, nav pietiekamu pierādījumu, lai 
konstatētu 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem1

pārkāpumus.

Attiecībā uz 1992. gada 21. maija Padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību2,un, pamatojoties uz pieejamo informāciju, nelegālā 
atkritumu izgāztuve nav radījusi būtisku ietekmi uz Natura 2000 zemes gabalu ES5233047 —
Ullals del riu Verd.”

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992.


