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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0217/2007, ingiven av Javier Sanchis Marco, (spansk medborgare), 
om bristande miljöskyddsåtgärder i Masalavés (Valencia) i samband med en lokal 
tegelfabriks verksamhet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över de lokala myndigheternas passiva inställning i Masalavés 
(Valencia), vilka tillåter tegelfabriken ”El Alteron” att bryta mot miljölagstiftningen. 
Framställaren kritiserar det sätt på vilket bedriver sin verksamhet och visar att alla hans 
klagomål på lokal nivå har varit förgäves. Dessutom bestrider framställaren kommissionens 
svar på hans klagomål, där den förklarar att det inte förekommer några överträdelser av 
gemenskapens miljölagstiftning i detta fall. Framställaren vill att Europaparlamentet ska 
ingripa och få kommissionen att ompröva sin ståndpunkt.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 9 juli 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 december 2007.

Sammanfattning av fakta

Framställaren klagar över den påstådda passiviteten från de lokala myndigheterna i Masalavés 
(Valencia) genom att de tillåter fabriken ”El Alterón” att bedriva sin verksamhet i strid mot 
miljölagstiftningen.

Framställaren klagar även över de slutsatser som kommissionen drog i sin undersökning av 
hans klagomål i detta ärende.
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Framställningen

Enligt framställaren släpper fabriken El Alterón ut avfall utan tillstånd i kommunen 
Masalavés och de behöriga myndigheterna tolererar denna verksamhet.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Kommissionen känner till de frågor som tas upp av framställaren, vilka även har varit föremål 
för ett klagomål som ingetts till kommissionen.

Slutsatserna från den undersökning som kommissionen genomförde visade, vilket 
framställaren även tillstod, att de behöriga myndigheterna vidtog lämpliga administrativa 
åtgärder mot den fabrik som var ansvarig för utsläppen av det olagliga avfallet. 
Myndigheterna påpekade att de i förekommande fall skulle vidta separata åtgärder för att 
tillsluta och försegla de olagliga utsläppen.

Kommissionen anser att de behöriga myndigheterna har vidtagit åtgärder för att stoppa 
ytterligare verksamhet av det här slaget och avhjälpt situationen. Kommissionen informerade 
vidare den klagande/framställaren om att dess tjänsteavdelningar känner till problemet med 
avfallsdeponier i Spanien och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att gemenskapens 
gällande miljölagstiftning följs.

Kommissionen beklagar djupt de personliga insinuationer om dess egen personal som 
framställaren har gett uttryck för.

Slutsatser

Kommissionen anser att det enligt den information som den har tillgång till inte finns 
tillräckliga bevis för att fastställa en överträdelse av gemenskapens miljölagstiftning.

4. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009.

Med anledning av kommissionens tidigare meddelande av den 19 december 2007, och efter 
att ha mottagit nya upplysningar där det påpekas att den anmälda verksamheten skulle kunna 
ha avsevärda effekter på ”Ullals del riu Verd”, ett område av gemenskapsintresse 
(ES5233047) och förorena grundvattnet på grund av de särskilda egenskaperna hos den 
akvifer som är belägen under platsen (”Plana de Valencia”), har kommissionen begärt 
information från de spanska myndigheterna eftersom situationen enligt framställaren 
fortfarande inte har förändrats, trots de sanktionsåtgärder som vidtagits av de behöriga 
myndigheterna.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

I sitt svar på kommissionens begäran om upplysningar förklarade de regionala myndigheterna 
i Valencia att anklagelserna om olagliga utsläpp hade följts upp. Utsläpp konstaterades endast 
för tomt 20 i polygon 12 i kommunen Masalavès, och åtgärder vidtogs enligt ett administrativt 
förfarande för att tillsluta och försegla utsläppen. 
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Sanktioner vidtogs även mot det ansvariga företaget, även om dessa senare upphävdes genom 
beslut av förvaltningsdomstolen (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo nº 9, dom av 
den 4 juli 2008). De spanska myndigheternas tillsyn ledde dock inte till att några fler olagliga 
utsläpp konstaterades på den ovannämnda tomten.

Ansökan om tillstånd för en deponi för ofarligt avfall i samma kommun avslogs eftersom 
deponins botten skulle vara belägen under grundvattenytan (nivel freático) och ansökan avsåg 
en deponi för industriellt avfall som var betydligt mer förorenande än murbruk.

Kommissionen anser att det på grundval av den information som ställts till dess förfogande 
inte finns tillräckliga bevis för att konstatera något brott mot direktiv 1999/31/EG av den 
26 april 1999 om deponering av avfall1.

När det gäller rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter2 kan på grundval av den tillgängliga informationen inga betydande 
effekter på Natura 2000-området ES5233047, Ullals del riu Verd, orsakade av det påstådda 
olagliga utsläppet konstateras.

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


