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Asia: Vetoomus nro 217/2007, Javier Sanchis Marco, Espanjan kansalainen, 
ympäristönsuojelutoimenpiteiden puutteesta paikallisen tiilitehtaan toiminnassa 
Masalavèsissa, Valenciassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa Valencian Masalavèsin paikallisviranomaisten passiivisuudesta, 
sillä he sallivat ympäristölainsäädännön rikkomisen El Alterónin tiilitehtaassa. Vetoomuksen 
esittäjä arvostelee tehtaan toimintatapaa ja osoittaa, että kaikki hänen valituksensa 
paikallisella tasolla ovat jääneet tuloksettomiksi. Vetoomuksen esittäjä asettaa lisäksi 
kyseenalaiseksi Euroopan komission hänen kysymykseensä antaman vastauksen, jossa 
todetaan, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä ei ole tässä tapauksessa rikottu. Vetoomuksen 
esittäjä haluaa, että Euroopan parlamentti puuttuu asiaan ja että Euroopan komissio tarkistaa 
kantansa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 9. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. joulukuuta 2007.

Tiivistelmä

Vetoomuksen esittäjä valittaa sitä, että Valencian Masalavèsin paikallisviranomaiset 
hyväksyvät El Alterónin tiilitehtaan toiminnan, joka on ympäristölainsäädännön vastaista.

Lisäksi hän valittaa johtopäätöksistä, jotka Euroopan komissio teki tutkiessaan hänen 
kanteluaan.
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Vetoomus

Vetoomuksen esittäjän mukaan El Alterónin tehdas hävittää jätteitään luvatta Masalavèsin 
kaupungissa ja toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät tämän.

Vetoomusta koskevat komission huomiot

Komissio tuntee vetoomuksen esittäjän esiin tuomat kysymykset, joista on myös esitetty 
kantelu komissiolle.

Komission tekemän tutkimuksen johtopäätökset osoittivat, että toimivaltaiset alueelliset 
viranomaiset ovat ottaneet käyttöön asianmukaisia hallintotoimia laittomaan jätteiden 
hävittämiseen syyllistynyttä tehdasta vastaan. Myös vetoomuksen esittäjä myöntää tämän.
Viranomaiset ovat korostaneet, että tarpeen vaatiessa ne ryhtyvät erikseen toimiin laittoman 
kaatopaikan sulkemiseksi.

Komissio katsoo, että viranomaiset ovat ryhtyneet toimiin edellä mainitun toiminnan 
lopettamiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi komissio ilmoitti kantelijalle/vetoomuksen 
esittäjälle, että sen yksiköt ovat tietoisia Espanjassa sijaitsevien kaatopaikkojen ongelmasta ja 
ryhtyvät tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä 
noudatetaan.

Komissio pitää erittäin valitettavina vetoomuksen esittäjän esittämiä, sen henkilöstöön 
kohdistuvia henkilökohtaisia vihjailuja.

Johtopäätökset

Komissio katsoo sille toimitettujen tietojen perusteella, ettei ole riittäviä todisteita siitä, että 
tapauksessa olisi rikottu yhteisön ympäristölainsäädäntöä.

4. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Täydennyksenä komission aikaisempaan 19. joulukuuta 2007 antamaan tiedonantoon ja 
saatuaan uusia tietoja, jotka osoittavat, että tehtaan toiminnalla voi olla merkittäviä 
vaikutuksia yhteisön tärkeänä pitämään alueeseen ES5233047, "Ullals of the riu Verd" ja että 
se voi saastuttaa pohjaveden alueen alla olevan pohjavesikerroksen erityisominaisuuksien 
takia, komissio on pyytänyt Espanjan viranomaisilta tietoja, koska vetoomuksen esittäjän 
mukaan tilanne ei ole muuttunut toimivaltaisten viranomaisten hyväksymistä 
rangaistustoimenpiteistä huolimatta. 

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vastauksena komission pyyntöön Valencian alueviranomaiset ilmoittivat, että väitteitä 
jätteiden laittomasta sijoittamisesta on tutkittu. Jätteiden hävittämistä havaittiin vain 
Masalavèsin kuntaan kuuluvan alueen 12 tontilla nro 20 ja kaatopaikan sulkemiseksi on jo 
ryhdytty toimenpiteisiin hallinnollisen menettelyn mukaisesti. 

Jätteitä hävittäneelle yritykselle määrättiin myös rangaistus, joka tosin peruttiin myöhemmin 
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hallinto-oikeuden päätöksellä (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo nº 9, 4. heinäkuuta 
2008 annettu päätös). Espanjan viranomaisten toteuttamassa valvonnassa edellä mainitulla 
tontilla ei kuitenkaan havaittu jätteiden laittoman sijoittamisen jatkamista.

Samassa kunnassa hylättiin vaarattoman jätteen kaatopaikkaa koskenut lupahakemus, koska 
suunnitellun kaatopaikan pohja olisi ollut pohjaveden pinnan (nivel freático) alapuolella ja 
kaatopaikkalupaa haettiin teollisuusjätteelle, joka on paljon saastuttavampaa kuin kipsijäte.

Komissio katsoo sille toimitettujen tietojen perusteella, ettei ole riittäviä todisteita siitä, että 
tapauksessa olisi rikottu kaatopaikoista 26. huhtikuuta 1999 annettua direktiiviä 1999/31/EY1. 

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 2 osalta on todettava, ettei saatavilla olevien tietojen 
perusteella ole havaittu väitetystä laittomasta jätteiden sijoittamisesta johtuvia huomattavia 
vaikutuksia Natura 2000 -alueeseen ES5233047, Ullals del riu Verd.

                                               
1 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
2 EYVL L 206, 22.7.1992.


