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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0217/2007, imressqa minn Javier Sanchis Marco, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, dwar in-nuqqas ta’ miżuri għall-ħarsien tal-ambjent f’Masalavès 
(Valenzja) b’konnessjoni mal-attività ta’ fabbrika lokali li tagħmel il-brikks

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-passività tal-awtoritajiet lokali f’Masalavès (Valenzja) li qed 
iħallu lill-fabbrika tal-brikks, El Alterón, tikser il-leġiżlazzjoni ambjentali. Il-petizzjonant 
jiddenunzja lill-fabbrika għall-mod kif tmexxi l-attività tagħha u juri li l-ilmenti kollha li 
ressaq fuq livell lokali ma taw ebda riżultat. Barra minn hekk, il-petizzjonant jikkontesta t-
tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea għall-ilment tiegħu li tiddikjara li f’dan il-każ ma hemm 
ebda ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jintervjeni u jwassal lill-Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-pożizzjoni tagħha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Sommarju tal-fatti

‘Il-petizzjonant jilmenta dwar l-allegata passività tal-awtoritajiet lokali f’Masalavès 
(Valenzja) li ħallew lill-fabbrika El Alterón taħdem bi ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali.

Il-petizzjonant jilmenta wkoll dwar il-konklużjonijiet milħuqa mill-Kummissjoni Ewropea fl-
istħarriġ tagħha dwar l-ilment relatat tiegħu. 

Il-petizzjoni
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Skond il-petizzjonant, il-fabbrika El Alterón qegħda tarmi skart mingħajr il-permess tal-
muniċipalità ta’ Masalavès filwaqt li l-awtoritajiet kompetenti qegħdin jittolleraw din l-
attività. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni hija konxja mill-kwistjonijiet imressqa mill-petizzjonant li kienu wkoll it-
tema ta’ ilment li kien sar lill-Kummissjoni. 

Il-konklużjonijiet tal-istħarriġ li sar mill-Kummissjoni wera li, kif irrikonoxxa l-petizzjonant, 
l-awtoritajiet reġjonali kompetenti adottaw miżuri amministrattivi xierqa kontra l-fabbrika 
responsabbli għar-rimi ta’ skart illegali. L-awtoritajiet sostnew li, jekk ikun hemm bżonn, 
jipproċedu separatament biex jingħalaq u jkun issiġillat il-ħruġ illegali.

Il-Kummissjoni tqis li l-awtoritajiet kompetenti ħadu passi bil-għan li jitwaqqaf aktar xogħol 
u tkun irranġata s-stiwazzjoni. Il-Kummissjoni kompliet tgħarraf lill-petizzjonant li s-servizzi 
tagħha huma konxji mill-problema marbuta ma’ landfills fi Spanja u qegħdin jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa biex jiżguraw il-konformità mal-leġiżazzjoni ambjentali Komunitarja 
rilevanti.

Il-Kummissjoni tikkundanna bil-qawwa l-insinwazzjonijiet personalizzati dwar il-ħaddiema 
tagħha kif imfissra mill-petizzjonant.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni jidhrilha li, skond l-informazzjoni li kienet aċċessibbli għaliha, ma kienx 
hemm biżżejjed provi li juru li kien hemm ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali Komunitarja.’

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-30 ta’ Jannar 2009.

B’żieda għal dak li qalet qabel fil-komunikazzjoni tagħha nhar id-19 ta’ Diċembru 2007, u 
wara li rċiviet informazzjoni ġdida li tindika li l-allegati fatti jista’ jkollhom effetti sinjifikanti 
fuq is-Sit ta’ Importanza Komunitarja ES5233047, "Ullals ta’ riu Verd", u li permezz 
tagħhom jista’ jitniġġes l-ilma ta’ taħt l-art minħabba l-karatteristiċi tal-akwifikatur li jinsab 
taħt is-sit ("Plana de Valencia"), il-Kummissjoni tablet għal aktar informazzjoni mill-
awtoritajiet Spanjoli. Dan minħabba l-fatt li skont il-petizzjonant is-sitwazzjoni baqgħet ma 
tbiddlitx, minkejja l-miżuri ta’ sanzjoni adottati mill-awtoritajiet kompetenti. 

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni,  li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Fit-tweġiba tagħhom għat-talba tal-Kummissjoni għal informazzjoni, l-awtoritajiet reġjonali 
f’Valenzja spjegaw li l-allegazzjonijiet ta’ rimi illegali ġew eżaminati. Il-siti tal-iskart kienu 
identifikati biss fi plott 20 tal-poligonu 12 tal-muniċipalità ta’ Masalavès, u ttieħdu miżuri 
biex il-miżbla tiġi ssiġillata u tingħalaq skont proċedura amministrattiva. 

Ġiet imposta wkoll sanzjoni fuq il-kumpanija responsabbli, għalkemm kienet annullata iktar 
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tard b’sentenza tal-qorti amministrattiva (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo nº 9, 
sentenza tal-4 ta’ Lulju 2008). Barra minn hekk, il-monitoraġġ imwettaq mill-awtoritajiet 
Spanjoli ma żvelax iktar rimi illegali fil-plott imsemmija qabel.

L-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ landfill għal skart mhux perikoluż fl-istess 
muniċipalità ġiet irrifjutata, minħabba li l-qiegħ tal-landfill kien se jkun taħt il-livell tal-ilma 
tal-pjan (nivel freático), u l-applikazzjoni kienet għal landfill għal skart industrijali, li jniġġes 
ħafna iktar mill-ġibs. 

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li, abbażi tal-informazzjoni pprovduta lilha, ma kienx hemm 
evidenza biżżejjed biex jiġi identifikat ksur tad-Direttiva 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 
dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma1. 

Fir-rigward tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa2, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, ma 
ġie identifikat ebda effett sinifikanti fuq is-sit tan-Natura 2000 ES5233047, Ullals del riu 
Verd, ikkawżat mill-allegat rimi illegali.

                                               
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19
2 ĠU L 206, 22.7.1992


