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Ref.: Petiția nr. 0217/2007, adresată de Javier Sanchis Marco, de naționalitate spaniolă, 
privind lipsa măsurilor de protecție a mediului în Masalaves (Valencia) în legătură 
cu activitatea unei fabrici locale de cărămizi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă pasivitatea autorităților locale din Masalaves (Valencia) care permit 
fabricii de cărămizi El Alteron să încalce legislația privind mediul. Petiționarul denunță modul 
în care fabrica își derulează activitatea și afirmă că toate plângerile sale la nivel local au rămas 
fără rezultat. În plus, petiționarul contestă răspunsul Comisiei Europene la plângerea sa, care 
menționează neîncălcarea legislației de mediu a CE în acest caz. Petiționarul solicită 
intervenția Parlamentului European și revizuirea poziției Comisiei Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2007

Rezumatul faptelor

Petiționarul reclamă presupusul consimțământ al autorităților locale din Masalavès (Valencia) 
care permit fabricii de cărămizi El Alteron să încalce legislația privind mediul.

Petiționarul se plânge de asemenea de concluziile la care a ajuns Comisia Europeană în 
investigațiile referitoare la această reclamație.

Petiția
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Potrivit petiționarului, fabrica El Alterón depozitează deșeuri fără autorizație în 
municipalitatea Masalavès, activitate tolerată de către autoritățile competente.

Observațiile Comisiei asupra petiției

Comisia este conștientă de problemele ridicate de petiționar, care au făcut de asemenea 
subiectul unei plângeri adresate Comisiei. 

Concluziile investigației realizate de către Comisie au dovedit faptul că, astfel cum a 
confirmat și petiționarul, autoritățile regionale competente au adoptat măsurile administrative 
corespunzătoare împotriva fabricii responsabile pentru descărcarea deșeurilor ilegale. 
Autoritățile au subliniat că, dacă este necesar, vor lua măsuri separate pentru închiderea și 
sigilarea descărcărilor ilegale.

Comisia consideră că autoritățile competente au luat măsuri pentru a stopa continuarea 
operațiunilor și pentru a remedia situația. Comisia a informat în continuare 
reclamantul/petiționarul că serviciile acesteia sunt conștiente de problema gropilor de gunoi 
din Spania și că iau toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu legislația 
comunitară corespunzătoare privind mediul.

Comisia regretă profund insinuările la adresa personalului său aduse de către petiționar.

Concluzii

Comisia este de părere că, potrivit informațiilor primite, nu există suficiente dovezi pentru a 
identifica o încălcare a legislației comunitare privind mediul.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

În urma comunicării anterioare a Comisiei din 19 decembrie 2007 și în urma primirii unor noi 
informații care subliniază că faptele denunțate ar putea avea efecte semnificative asupra 
sitului de importanță comunitară ES5233047, „Ullals del riu Verd”, și ar putea polua pânza 
freatică date fiind caracteristicile specifice ale stratului acvifer situat sub sit („Plana de 
Valencia”), Comisia a solicitat informații din partea autorităților spaniole, întrucât, potrivit 
petiționarului, situația rămâne neschimbată, în ciuda sancțiunilor adoptate de autoritățile 
competente.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 martie 2009

Ca răspuns la cererea de informații a Comisiei, autoritățile regionale din Valencia au precizat 
că afirmațiile privind descărcările ilegale au fost verificate. Descărcările au fost identificate 
doar în parcela 20 a poligonului 12 a localității Masalavès și au fost luate măsuri de sigilare și 
închidere a descărcărilor conform unei proceduri administrative.

De asemenea, a fost impusă o sancțiune societății responsabile, cu toate că, ulterior, aceasta a 
fost anulată printr-o hotărâre a curții administrative (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo nº 9, hotărârea din 4 iulie 2008). Cu toate acestea, monitorizarea efectuată de 
autoritățile spaniole nu a evidențiat alte descărcări ilegale în parcela menționată anterior.
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Cererea de autorizare a unui depozit de deșeuri nepericuloase în aceeași localitate a fost 
respinsă deoarece fundul depozitului urma să se situeze sub nivelul pânzei freatice (nivel 
freático), iar cererea era pentru un depozit de deșeuri industriale, mult mai poluante decât 
ipsosul.

Comisia consideră că, pe baza informațiilor puse la dispoziția acesteia, nu există dovezi 
suficiente pentru a identifica o încălcare a Directivei 1999/31/CE din 26 aprilie 1999 privind 
depozitele de deșeuri1. 

În ceea ce privește Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică2, pe baza informațiilor disponibile, 
nu au fost identificate efecte semnificative asupra sitului Natura 2000 ES5233047, Ullals del 
riu Verd, cauzate de presupusa descărcare ilegală a deșeurilor.

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


