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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0217/2007, ingediend door de heer Javier Sanchis Marco 
(Spanjaard) over het gebrek aan maatregelen voor de bescherming van het 
milieu in Masalavés (Valencia) in verband met de activiteiten van een 
plaatselijke steenfabriek

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de passieve houding van de lokale overheid in Masalavés (Valencia) die 
de El Alterón-steenfabriek toestaat milieuwetten te overtreden. Indiener hekelt de wijze 
waarop de fabriek opereert en toont aan dat al zijn klachten op lokaal niveau niets hebben 
opgeleverd. Bovendien vecht indiener het antwoord op zijn klacht van de Europese 
Commissie aan, dat er in dit geval geen sprake is van overtreding van EG-milieuwetgeving. 
Indiener wil dat het Europees Parlement ingrijpt en de Europese Commissie haar mening laat 
herzien.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, 
lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007

Samenvatting van de feiten

Indiener beklaagt zich over de volgens hem toegeeflijke houding van de plaatselijke overheid 
in Masalavés (Valencia) ten aanzien van de inbreuken op de milieuwetgeving door de El 
Alterón-fabriek.

Indiener beklaagt zich ook over de conclusies van het onderzoek dat de Europese Commissie 
naar aanleiding van zijn klacht voerde.
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Het verzoekschrift

Volgens indiener loost de El Alterón-fabriek zonder vergunning afval in de gemeente 
Masalavés en wordt dit gedoogd door de bevoegde overheid.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie is zich bewust van de kwesties die indiener aankaart. Die waren ook al het 
voorwerp van een klacht die bij de Commissie werd ingediend.

De conclusies van het onderzoek van de Commissie toonden aan dat, zoals indiener toegaf, de 
bevoegde regionale overheid gepaste administratieve maatregelen nam tegen de fabriek die 
verantwoordelijk is voor de illegale afvaldumping. De overheid gaf aan dat ze, indien nodig, 
verdere stappen zou ondernemen om te zorgen voor de sluiting en verzegeling van de illegale 
stortplaats.

De Commissie is van mening dat de bevoegde overheid stappen heeft ondernomen om 
verdere lozingen te voorkomen en om de situatie te normaliseren. Verder deelde de 
Commissie indiener mee dat haar diensten zich bewust zijn van het probleem van de 
stortterreinen in Spanje en dat de nodige stappen ondernomen worden om de naleving van de 
toepasselijke communautaire milieuwetten te garanderen.

De Commissie betreurt de gepersonaliseerde insinuaties van indiener omtrent haar personeel 
ten zeerste.

Conclusies

De Commissie is van mening dat er op basis van de informatie die ze ter beschikking heeft, 
onvoldoende bewijs is om te kunnen spreken van een inbreuk op de communautaire 
milieuwetgeving."

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009

Naar aanleiding van de eerdere mededeling van de Commissie van 19 december 2007 en na 
de ontvangst van nieuwe inlichtingen waaruit blijkt dat de gewraakte feiten aanzienlijke 
effecten hebben op het gebied van communautair belang ES5233047 („Ullals van de Riu 
Verd”) en verontreiniging van het grondwater veroorzaken, dit vanwege de specifieke 
kenmerken van de onder de locatie gelegen waterhoudende laag („Plana de Valencia”), heeft 
de Commissie de Spaanse instanties om nadere inlichtingen verzocht, nu volgens indiener 
deze situatie onveranderd blijft ondanks de door de bevoegde autoriteiten opgelegde sancties.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

In hun antwoord op het informatieverzoek van de Commissie hebben de regionale autoriteiten 
in Valencia uitgelegd dat er is gekeken naar de aantijgingen van illegale lozing. De lozingen 
werden slechts aangetroffen in perceel 20 van veelhoek 12 van de gemeente Masalavès, en er 
zijn maatregelen getroffen om de stortplaats te verzegelen en te sluiten conform een 
administratieve procedure. 
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Er is eveneens een sanctie opgelegd aan het verantwoordelijke bedrijf, hoewel deze later is 
geannuleerd door een uitspraak van de bestuursrechter (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo nº 9, uitspraak van 4 juli 2008). Niettemin bracht het toezicht door de Spaanse 
autoriteiten geen verdere illegale lozingen op het eerder genoemde perceel aan het licht.

De aanvraag voor de goedkeuring van een stortplaats voor niet-gevaarlijk afval in dezelfde 
gemeente is afgewezen, omdat de bodem van de stortplaats onder het niveau van de 
grondwaterspiegel (nivel freático) zou komen. Bovendien was de aanvraag voor een 
stortplaats voor industrieel afval, die veel meer verontreiniging veroorzaakt dan pleister.

De Commissie is het standpunt toegedaan dat, op basis van de informatie die aan haar kenbaar 
is gemaakt, een schending van Richtlijn 1999/31/EG van 26 april 1999 betreffende het storten 
van afvalstoffen1 onvoldoende kan worden aangetoond. 

Voor wat betreft Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna2, kunnen er op basis van de beschikbare 
informatie geen belangrijke gevolgen voor het Natura 2000-gebied ES5233047, Ullals del riu 
Verd, veroorzaakt door illegale lozingen, worden vastgesteld.

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
2 PB L 206 van 22.7.1992.


