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Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1207/2012, внесена от Хосе Гомес Мондриа, с испанско 
гражданство, от името на общинския съвет на Ротгла и Корбера (Валенсия), 
относно проект на съоръжения за отпадъци в съседната община

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е кмет на община Ротгла и Корбера (провинция Валенсия). 
Той изпраща решение, взето от общинския съвет на 6 август 2012 г. за осъждане на 
план, изготвен от регионалните органи на автономна област Валенсия, за 
построяването на депо и съоръжения за обработване на отпадъци в съседната община 
Лянера де Ранес. Според членовете на общинския съвет, мястото, избрано за 
съоръженията би било в нарушение на Директива 2008/98/EО относно отпадъците, 
поради неговата близост с градски район. Вносителят на петицията добавя, че оценката 
за въздействието върху околната среда, извършена за този проект представя важни 
пропуски. Кметът, от името на общинския съвет, изисква проучвателна мисия на място 
от членове на комисията по петиции.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците не налага на държавите членки задължения 
във връзка с конкретно разстояние между инсталации за управление на отпадъци и 
градски райони.  Това е въпрос, който се решава от компетентните органи.
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При изготвянето на съответните планове за управление на отпадъци компетентните 
органи гарантират, че тези планове съдържат достатъчно информация относно критериите 
за местоположение при определяне на площадка за бъдещо обезвреждане или за основни 
инсталации за оползотворяване. Според директивата държавите членки гарантират, че 
съответните заинтересовани страни и широката общественост имат възможност да 
участват в разработването на тези планове в съответствие с Директива № 2003/35/ЕО или, 
ако е относимо, с Директива № 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои 
планове и програми върху околната среда.

Освен това Директива № 2011/92/ЕС (известна като Директива за оценка на 
въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) предвижда извършването 
на ОВОС за някои публични и частни проекти. Според наличната информация 
процедурата за извършване на ОВОС за този проект за изграждане на депо все още не е 
приключила. Следователно разрешението за реализация на проекта все още не е дадено от 
компетентните регионални органи. 

Заключение

Въз основа на предоставените от вносителя на петицията сведения Комисията не може 
да установи нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.


