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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0217/2007, którą złożył Javier Sanchis Marco (Hiszpania) w sprawie 
braku środków na rzecz ochrony środowiska w miejscowości Masalavès 
(Walencja) w związku z działalnością lokalnej cegielni

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uskarża się na bierność władz lokalnych w Masalavès (Walencja), które 
zezwalają cegielni El Alterón na naruszanie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. 
Składający petycję potępia sposób, w jaki cegielnia prowadzi działalność gospodarczą 
i dowodzi, że wszystkie złożone przez niego na szczeblu lokalnym skargi były bezskuteczne. 
Składający petycję kwestionuje również odpowiedź Komisji Europejskiej na jego petycję, 
w której stwierdzono, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do złamania wspólnotowych 
przepisów w zakresie ochrony środowiska. Składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o interwencję i zmianę stanowiska Komisji Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.

Streszczenie faktów

Przedmiotem skargi składającego petycję jest domniemane przyzwolenie władz lokalnych 
w Masalavès (Walencja) na prowadzenie przez cegielnię El Alterón działalności gospodarczej 
z naruszeniem przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Składający petycję kwestionuje także wnioski Komisji Europejskiej wynikające 
z dochodzenia przeprowadzonego w konsekwencji wniesionej przez niego skargi.
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Petycja

Składający petycję twierdzi, że właściwe organy tolerują fakt, iż fabryka El Alterón wyrzuca 
odpady bez zezwolenia w gminie miejskiej Masalavès.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja jest świadoma podnoszonych przez składającego petycję kwestii, które były także 
przedmiotem skargi wniesionej do Komisji.

W dochodzeniu przeprowadzonym przez Komisję ustalono, że – tak jak twierdzi składający 
petycję – właściwe władze regionalne przyjęły odpowiednie środki administracyjne 
względem fabryki odpowiedzialnej za nielegalne usuwanie odpadów. Organy te podkreśliły, 
że w razie konieczności rozpoczną oddzielne postępowanie prowadzące do zamknięcia 
i zaplombowania nielegalnego wysypiska odpadów.

Komisja wyraża przekonanie, że właściwe organy podjęły kroki z zamiarem zapobieżenia 
dalszej działalności oraz naprawienia sytuacji. Komisja poinformowała także wnoszącego 
skargę/składającego petycję, że jej służby mają świadomość problemu związanego 
z wysypiskami śmieci w Hiszpanii oraz podejmują wszelkie konieczne działania w celu 
zagwarantowania zgodności z odnośnym prawem wspólnotowym dotyczącym ochrony 
środowiska.

Komisja wyraża głębokie ubolewanie z powodu osobistych zarzutów dotyczących jej 
pracowników, którym dał upust składający petycję.

Wnioski

Na podstawie udostępnionych informacji Komisja stoi na stanowisku, iż nie ma 
dostatecznych przesłanek pozwalających na stwierdzenie naruszenia prawa wspólnotowego 
w zakresie ochrony środowiska.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

W odpowiedzi na poprzedni komunikat Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. i w następstwie 
otrzymania nowych informacji wskazujących na to, że ujawnione fakty mogły mieć znaczący 
wpływ na obszar mający znaczenie dla Wspólnoty ES5233047, „Ullals of the riu Verd”, 
i zanieczyszczać wody gruntowe ze względu na szczególne właściwości formacji 
wodonośnych znajdujących się pod tym obszarem („Plana de Valencia”), Komisja zwróciła 
się do władz hiszpańskich o udzielenie informacji, ponieważ zdaniem składającego petycję 
sytuacja nie uległa zmianie, pomimo nałożenia sankcji przez właściwe władze.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

W odpowiedzi na żądanie Komisji dotyczące dostarczenia informacji władze regionalne 
Walencji wyjaśniły, że zbadano zarzuty dotyczące nielegalnego wyrzucania odpadów. 
Nielegalne odpady znaleziono jedynie na działce 20 poligonu 12 w miejscowości Masalavès 
i podjęto działania w celu zapieczętowania i zamknięcia wysypiska w toku procedury 
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administracyjnej. 

Ponadto nałożono karę na przedsiębiorstwo odpowiedzialne za wyrzucenie śmieci, która 
jednak została później uchylona orzeczeniem sądu administracyjnego (Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo nr 9, orzeczenie z dnia 4 lipca 2008 r.). Mimo to monitoring 
przeprowadzony przez władze Hiszpanii nie ujawnił dalszych przypadków nielegalnego 
wyrzucania śmieci na wspomnianej działce.

Wniosek o wydanie zezwolenia na składowisko odpadów nie niebezpiecznych w tej samej 
miejscowości został odrzucony, ponieważ dno składowiska miało być położone pod 
poziomem wód gruntowych (nivel freático), a wniosek dotyczył składowiska odpadów 
przemysłowych, znacznie bardziej zanieczyszczających niż tynk.

Na podstawie dostępnych informacji Komisja dochodzi do wniosku, że nie ma 
wystarczających dowodów, aby stwierdzić złamanie przepisów dyrektywy 1999/31/WE 
z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów1. 

W odniesieniu do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory2, na podstawie dostępnych informacji nie 
można stwierdzić żadnych istotnych oddziaływań na obszar sieci Natura 2000 ES5233047, 
Ullals del riu Verd, spowodowanych przez rzekome nielegalne wysypywanie śmieci.

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.


