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Tárgy: José Gómez Mondría spanyol állampolgár által a valenciai Rotglà i Corberà 
önkormányzat nevében benyújtott 1207/2012. számú petíció a szomszédos 
településen tervezett hulladékkezelő létesítményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Rotglà i Corberà (Valencia tartomány) polgármestere. Továbbítja az
önkormányzat 2012. augusztus 6-i határozatát, amely kifogásolta a valenciai autonóm 
közösség regionális hatóságainak tervezetét, amely szerint a szomszédos Llanera de Ranesben 
hulladék ártalmatlanítását és kezelését végző létesítményeket építenének fel. Az 
önkormányzat tagjai szerint a létesítmények helyéül választott terület megsérti a 
hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, mivel közel esik a városhoz. A petíció benyújtója 
hozzáteszi, hogy a projektre vonatkozóan elvégzett környezeti hatásvizsgálat során fontos 
mulasztások történtek. A polgármester az önkormányzat nevében kéri, hogy a Petíciós 
Bizottság tagjai tegyenek a helyszínen tényfeltáró látogatást. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv nem ró semmiféle, a hulladékkezelő létesítmények 
és a városi területek közötti konkrét távolságra vonatkozó kötelezettséget a tagállamokra.  Ennek 
meghatározása az illetékes hatóságok feladata.
A vonatkozó hulladékkezelési terve(ek) kidolgozása során az illetékes hatóságok gondoskodnak 
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arról, hogy ezek a tervek tartalmazzanak a helyszínre vonatkozó információt, amelyek 
elegendőek ahhoz, hogy meg lehessen határozni a jövőbeni ártalmatlanító létesítmények vagy a 
hasznosítást végző nagyobb létesítmények helyét. Az irányelv értelmében a tagállamok az 
érintett érdekelt felek és a lakosság számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 2003/35/EK 
irányelvvel vagy adott esetben a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelvvel összhangban részt vegyenek az ilyen tervek 
kidolgozásában.

Ezenkívül a 2011/92/EU irányelv (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelv) 
egyes köz- és magánprojektek esetében környezeti hatásvizsgálat elvégzését írja elő. A 
rendelkezésre álló információk alapján a szóban forgó hulladéklerakó projekt kapcsán környezeti 
hatásvizsgálati eljárás folyik. Az illetékes regionális hatóság tehát egyelőre nem engedélyezte a 
projektet.

Következtetés

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a Bizottság nem tudja megállapítani az 
uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértését.


