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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0217/2007 af Javier Sanchis Marco, spansk statsborger, om
manglende foranstaltninger til beskyttelse af miljøet i Masalavès (Valencia) i 
forbindelse med den lokale murstensfabriks aktiviteter

1. Sammendrag

Andrageren klager over de lokale myndigheders passivitet i Masalavès (Valencia), idet de 
tillader, at murstensfabrikken El Alteron overtræder miljølovgivningen. Andrageren 
fordømmer den måde, hvorpå fabrikken udfører sine aktiviteter og påviser, at alle hans klager 
på lokalt niveau har været resultatløse. Andrageren anfægter desuden Europa-Kommissionens
svar på hans klage, hvori det angives, at der ikke er sket brud på EF-miljølovgivningen i 
denne sag. Andrageren ønsker, at Europa-Parlamentet griber ind og får Europa-
Kommissionen til at genoverveje sin holdning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2007). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2007.

"Sammendrag af de faktiske omstændigheder

Andrageren klager over det angiveligt stiltiende samtykke fra de lokale myndigheder i 
Masalavès (Valencia), når de tillader, at fabrikken El Alterón drives under overtrædelse af 
miljølovgivningen.

Andrageren klager også over de konklusioner, som Europa-Kommissionen nåede frem til i sin 
undersøgelse af hans klage herover.

Andragendet
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Ifølge andrageren udtømmer fabrikken El Alterón uden tilladelse affald i Masalavès 
kommune, uden at de kompetente myndigheder griber ind over for denne aktivitet.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med de spørgsmål, som andrageren rejser, da de også har været 
genstand for en klage indbragt for Kommissionen.

Resultatet af den undersøgelse, som Kommissionen foretog, viste, hvilket andrageren 
anerkendte, at de kompetente regionale myndigheder vedtog passende administrative 
foranstaltninger over for den fabrik, som var ansvarlig for udtømningen af ulovligt affald. 
Myndighederne påpegede, at de om nødvendigt ville tage yderligere separate skridt og lukke 
og forsegle de steder, hvor den ulovlige udtømning havde fundet sted.

Kommissionen mener, at de kompetente myndigheder har truffet foranstaltninger med henblik 
på at stoppe yderligere udtømninger og afhjælpe situationen. Kommissionen oplyste 
endvidere klageren/andrageren om, at dens tjenestegrene var opmærksom på problemet med 
lossepladser i Spanien og var i gang med at iværksætte alle fornødne tiltag for at sikre 
overholdelsen af de relevante dele af Fællesskabets miljølovgivning.

Kommissionen tager stærkt afstand fra de personlige hentydninger fra andragerens side 
vedrørende dens ansatte.

Konklusioner

Kommissionen er af den holdning, at der på grundlag af de tilgængelige oplysninger ikke er 
tilstrækkelige beviser for, at der er sket en overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. januar 2009.

" I forlængelse af Kommissionens tidligere meddelelse af 19. december 2007 og efter at have 
modtaget nye oplysninger, der påpeger, at de fremførte forhold kan have væsentlige
indvirkninger på lokaliteten af fællesskabsbetydning, ES5233047 "Ullals del riu Verd", med 
forurening af grundvandet til følge på grund af de særlige egenskaber ved 
grundvandsmagasinet, der ligger under lokaliteten ("Plana de Valencia"), har Kommissionen 
anmodet de spanske myndigheder om oplysninger, da situationen ifølge andrageren er 
uforandret på trods af de sanktionsforanstaltninger, de kompetente myndigheder har 
iværksat."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"I deres svar på Kommissionens anmodning om oplysninger forklarede de regionale 
myndigheder i Valencia, at der er blevet fulgt op på påstandene om ulovlig dumping. Man har 
kun påvist udtømningerne på grund 20 i polygon 12 i Masalavès kommune, og der er blevet 
truffet foranstaltninger til at forsegle og lukke affaldsdeponeringspladsen i henhold til en 
administrativ procedure. 

Det ansvarlige firma blev også idømt en straf, selv om den senere blev annulleret ved en dom 
afsagt af forvaltningsdomstolen (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo nr. 9, dom af 4. 
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juli 2008). De spanske myndigheders overvågning afslørede imidlertid ikke yderligere ulovlig 
dumping på den ovennævnte grund.

Ansøgningen om tilladelse til et deponeringsanlæg til ikkefarligt affald i den samme 
kommune blev afslået, da deponeringsanlæggets bund skulle placeres under 
grundvandsniveauet (nivel freático), og ansøgningen drejede sig om en deponeringsplads til 
industrielt affald, som forurener meget mere end puds og mørtel.

Kommissionen er af den opfattelse, at der på grundlag af de oplysninger, den har fået, ikke er 
tilstrækkelige beviser for, at der er sket en overtrædelse af direktiv 1999/31/EF af 26. april 
1999 om deponering af affald1. 

Hvad angår Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter2, er der på grundlag af de tilgængelige oplysninger ikke påvist væsentlige 
virkninger på Natura 2000-lokaliteten ES5233047, Ullals del riu Verd, som følge af den 
påståede ulovlige dumping."

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
2 EFT L 206 af 22.7.1992.


