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Udvalget for Andragender

17.12.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1098/1998 af Helga og Norbert Graß, tyske statsborgere, om 
overtrædelse af den europæiske miljølovgivning i Denia i Spanien

1. Sammendrag

Andragerne hævder, at grundvandet i en tidligere naturpark bliver forgiftet af de 
plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i forbindelse med risdyrkning. Endvidere er der 
konstateret tilfælde af nedgravning af byggeaffald, automobildæk, husholdningsmaskiner, 
plastik og husholdningsaffald samt dunke fra farve- og kemifabrikker i Denia kommune, og 
urenset spildevand fra byen udledes i Racons-floden via et afløbsrør. På trods af de klager og 
forbud, Denias borgmester har fremsat, har situationen ikke ændret sig. 

Andragerne kræver, at den europæiske miljølovgivning bliver respekteret i Spanien, og de er 
indstillet på om nødvendigt at rette henvendelse til De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Oplysning
- Offentlig behandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. april 1999). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 3).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. september 1999

"Kommissionen undersøger omstændighederne i dette andragende.

Der er fremsendt skrivelse til de spanske myndigheder med forespørgsel om, hvorvidt de 
pesticider, som bruges i Pego-Oliva-området, kan have nogen indvirkning på drikkevandet til 
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indbyggerne i Denia.

I skrivelsen anmodes der også om oplysninger om den eventuelle indvirkning af forskellige 
typer affald, som ifølge andragerne deponeres tæt ved Racons-floden, og om risiciene i 
forbindelse med indvirkningen på vandets kvalitet.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i denne sag."

4. Skriftlig bekræftelse af Kommissionens mundtlige oplysninger på mødet den 22.-
23. maj 2000, modtaget den 23. juni 2000

"I forlængelse af høringen i Udvalget for Andragender den 22.-23. maj 2000, hvor sagen blev 
drøftet, ønsker Kommissionen at bekræfte følgende.

Kommissionen har undersøgt problemstillingen i dette andragende inden for rammerne af den 
sag1, som er indledt som følge af flere klager samt andragende 543/1996 og 1098/1998.

Med hensyn til andragende 1098/1998 er der fremsendt en skrivelse til de spanske 
myndigheder med anmodning om oplysninger om, hvorvidt de pesticider, som bruges i 
Pego-Oliva-området, kan have nogen indvirkning på drikkevandet til indbyggerne i Denia, 
Valencia. I skrivelsen anmodes der også om oplysninger vedrørende den eventuelle 
indvirkning fra forskellige typer affald, som ifølge andragerne deponeres tæt ved 
Racons-floden, og om risiciene i forbindelse med indvirkningen på vandets kvalitet.

I skrivelsen udbad Kommissionen sig de spanske myndigheders bemærkninger til følgende 
punkter:

- Identificering af de pesticider, der anvendes i det pågældende område.

- Analyser af vandkvaliteten i Racons-floden.

- Oplysninger om affald, der vil kunne forurene Racons-floden: Er affaldsdepoterne 
ulovlige, eller er de godkendte. Der er anmodet om en kopi af eventuelle tilladelser.

De spanske myndigheder anmodede om en forlængelse af svarfristen. Da Kommissionen ikke 
havde modtaget de ønskede oplysninger inden for tidsfristen, blev der sendt endnu en 
skrivelse, hvori man anmodede om de tidligere nævnte oplysninger. De spanske myndigheder 
har nu svaret på skrivelsen.

1) Vedrørende Kommissionens forespørgsel om en analyse af vandet i Racons-floden
med henblik på at fastslå, om der eventuelt er tale om forekomster af nogle af de stoffer, 
der er indeholdt i listen i bilaget til Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om 
forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets 
vandmiljø2, har de spanske myndigheder sendt en rapport fra "Confederación 
Hidrográfica del Júcar" (offentligt organ med ansvar for dette område under det spanske 
miljøministerium).

                                               
1 Ref. B-99/2161.
2 EFT L 129 af 18.5.1976, s. 23.
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Af denne rapport fremgår det, at der foretages en systematisk kontrol af vandkvaliteten i 
Racons-floden, som udføres af stationer for vandkvalitetskontrol. Analyserne er 
undersøgt af Kommissionens tjenestegrene, og det var ikke muligt at påvise en 
overtrædelse af ovennævnte direktiv.

Hvad angår Kommissionens anmodning om at give alle relevante oplysninger om 
eksistensen af godkendte eller ukontrollerede lossepladser, oplyser forvaltningen i den 
autonome region Valencia, som har ansvaret for dette spørgsmål, at der i hele det 
naturfredede område, som Racons-floden løber igennem, ikke findes godkendte 
lossepladser.

De erkender, at udledning af inert stof sommetider observeres, men at den type affald, 
der opdages, ikke forurener, eftersom det består af jord- eller nedrivningsaffald. Ikke 
desto mindre oplyste regionens forvaltning, at når der lejlighedsvis er sket en væsentlig 
deponering af affald eller udgravningsmateriale, er det straks blevet fjernet på 
foranledning af byrådet i Oliva, eller der er indgivet en tilsvarende klage, for i hvert fald 
at opretholde overvågningen med henblik på at undgå forurening af Racons-floden.

2) Med hensyn til vådområderne i Pego-Oliva i Valencia bør det bemærkes, at 
Kommissionen har behandlet flere sager desangående, både klager og andragender. 
Stedet er et af de særligt beskyttede områder, som er udlagt af de spanske myndigheder i 
henhold til artikel 4 i Rådets direktiv 79/409/EØF1 af 2. april 1979 om beskyttelse af 
vilde fugle i regionen.

I henhold til artikel 4, stk. 4, i direktiv 79/409/EØF, som er erstattet af artikel 6, stk. 2, 3 
og 4, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter2, skal medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger for at undgå 
forurening eller forringelse af levestederne samt forstyrrelse af fuglene.

De forpligtelser, der påhviler medlemsstaterne i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 
92/43/EØF, er følgende:

"Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at undgå forringelse af 
naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder samt 
forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget, for så vidt disse forstyrrelser 
har betydelige konsekvenser for dette direktivs målsætninger." 

I svaret fra de spanske myndigheder forklaredes det, at der er truffet alle administrative 
og juridiske foranstaltninger for at standse forringelsen af området, herunder søgsmål 
ved de kompetente domstole. Regeringen i den autonome region Valencia vedtog den 4. 
maj 1999 en forvaltningsplan for naturressourcerne i vådområderne i Pego-Oliva for at 
begrænse landbrugsdriften med henblik på at beskytte området og opnå en bæredygtig 
udvikling.

Da de spanske myndigheder har anlagt både forvaltningsmæssige og strafferetlige 
søgsmål mod de ansvarlige for forringelsen af vådområderne i Pego-Oliva, kan 

                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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Kommissionen ikke bevise, at Spanien ikke har truffet passende foranstaltninger til 
undgåelse af forringelse af vådområderne i Pego-Oliva. Af samme grund er flere sager 
om dette spørgsmål afsluttet.

3) Afslutningsvis har Kommissionen, hvad angår drikkevandsforsyningen til Denia, 
behandlet flere klager over den dårlige drikkevandskvalitet i Denia og andre kommuner 
i Alicante-provinsen i Spanien. Det skal bemærkes, at Kommissionen på baggrund af 
sine undersøgelser og de oplysninger, der er indhentet i disse sager, i henhold til 
EF-traktatens artikel 226 har sendt en åbningsskrivelse, som underretter de spanske 
myndigheder om, at Kommissionen finder, at fællesskabslovgivningen er krænket. 
Denne skrivelse er det første skridt mod en formel overtrædelsesprocedure, der kan føre 
til indbringelse for De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Mere specifikt drejer det sig om, at Kommissionen har påpeget overtrædelserne af 
Rådets direktiv 80/778/EØF1 om kvaliteten af drikkevand, eftersom vandforsyningen i 
Javea, Denia, Muchamiel, Benissa, Teulada, Moraira, Bussot osv., ifølge 
Kommissionens oplysninger ikke overholder de maksimalt tilladte koncentrationer af en 
række stoffer som nævnt i direktivets bilag.

De spanske myndigheders svar på den formelle åbningsskrivelse er netop modtaget, og 
Kommissionens tjenestegrene er i færd med at behandle det.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om det videre forløb i denne 
sag."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. januar 2001

"Kommissionen har indledt en sag (1999/2161) med henblik på at undersøge de spørgsmål, 
der blev rejst i andragende 1098/1998. Andragendet vedrører vandforurening af Racons-
floden (Denia, Valencia), som er forårsaget af anvendelsen af gødningsprodukter og pesticider 
inden for landbruget i det nærliggende Pego-Oliva-område og af deponeringen af affald tæt 
ved Racons-floden.

Inden for rammerne af denne sag er der rettet adskillige henvendelser til de spanske 
myndigheder med anmodning om deres bemærkninger til emnet. De spanske myndigheders 
svar er behandlet af Kommissionens tjenestegrene.

Som oplyst på mødet i Udvalget for Andragender den 22. maj 2000 og i den sidst udsendte 
meddelelse er sagen blevet behandlet af Kommissionens tjenestegrene, og det har ikke været 
muligt at påvise en overtrædelse af EU’s miljølovgivning. På denne baggrund har 
Kommissionen afsluttet den sag, som indledtes i forbindelse med dette andragende.

Hvad angår drikkevandsforsyningen til Denia kommune, som imidlertid ikke er omfattet af 
andragendet, oplystes Udvalget for Andragender om, at Kommissionen havde besluttet at 
indlede en overtrædelsesprocedure mod Spanien i henhold til EF-traktatens artikel 226. 
Faktisk udarbejdede Kommissionen en formel åbningsskrivelse i henhold til EF-traktatens 
artikel 226 som følge af dens behandling af flere klager over den dårlige drikkevandskvalitet i 

                                               
1 EFT L 229 af 30.8.1980, s. 11.
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Denia og andre kommuner i Alicante-provinsen i Spanien.

De spanske myndigheders svar på åbningsskrivelsen blev bedømt som værende 
utilfredsstillende, og følgelig er der afgivet en begrundet udtalelse over for Spanien. Dette er 
det sidste skridt, der kan føre til indbringelse af sagen for De Europæiske Fællesskabers 
Domstol. Den begrundede udtalelse drejer sig om overtrædelserne af bestemmelserne i Rådets 
direktiv 80/778/EØF1 af 15. juli 1980, om kvaliteten af drikkevandet i flere kommuner i 
Alicante-provinsen, særligt med hensyn til indholdet af nitrat, magnesium og sulfat.

De spanske myndigheder har informeret Kommissionen om gennemførelsen af en 
investeringsplan, der skal løse problemerne, og som omfatter forskellige arbejder i Denia. 
Kommissionens tjenestegrene er i færd med at behandle de spanske myndigheders svar og 
oplysninger for at sørge for en effektiv gennemførelse af de foreslåede foranstaltninger."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. november 2001

"Kommissionen har indledt en sag (1999/2161) med henblik på at undersøge de spørgsmål, 
der blev rejst i andragende 1098/1998. Andragendet vedrører vandforurening af Racons-
floden (Denia, Valencia), som er forårsaget af anvendelsen af gødningsprodukter og pesticider 
inden for landbruget i det nærliggende Pego-Oliva-område og af deponeringen af affald tæt 
ved Racons-floden.

Inden for rammerne af denne sag er der rettet adskillige henvendelser til de spanske 
myndigheder med anmodning om deres bemærkninger til emnet. De spanske myndigheders 
svar er behandlet af Kommissionens tjenestegrene.

Sagen blev således undersøgt af Kommissionens tjenestegrene, og der blev ikke konstateret 
nogen overtrædelse af EU’s miljølovgivning. På denne baggrund afsluttede Kommissionen i 
juli 2000 den sag, som blev indledt i forbindelse med dette andragende. Udvalget for 
Andragender blev underrettet om dette i Kommissionens seneste meddelelse. Kommissionens 
tjenestegrene gav ligeledes oplysningerne mundtligt på et møde.

På trods af dette fremsendte Udvalget for Andragender for nylig nye oplysninger fra 
andrageren. Andrageren fastholder, at der stadig deponeres affald på området. Andragendet 
blev genåbnet, og emnet blev behandlet på mødet den 18.-20. juni 2001.

Efter dette møde fremsendte Kommissionen endnu en skrivelse til de spanske myndigheder 
med anmodning om myndighedernes bemærkninger til de oplysninger, som andrageren havde 
fremsendt, for at sørge for, at Rådets direktiv 75/442/EØF om affald anvendes korrekt i denne 
sag.

Kommissionen holder Udvalget for Andragender underrettet om sagens videre forløb."

7. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 17. september 2002

"Som nævnt i de tidligere meddelelser har Kommissionen indledt en rutinemæssig sag, 
registreret under nr. 1999/2261, med henblik på at undersøge de spørgsmål, der blev rejst i 

                                               
1 EFT L 229 af 30.8.1980, s. 11.
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nærværende andragende 1098/98. Andragendet vedrører vandforurening af Racons-floden (i 
Denia-området), som er forårsaget af anvendelsen af gødningsprodukter og pesticider inden 
for landbruget i det nærliggende Pego-Oliva-område og af deponeringen af affald tæt ved 
Racons-floden.

Inden for rammerne af denne sag er der rettet adskillige henvendelser til de spanske 
myndigheder med anmodning om deres bemærkninger til emnet. De spanske myndigheders 
svar er behandlet af Kommissionens tjenestegrene. Da det ikke har været muligt at påvise en 
overtrædelse af EU’s miljølovgivning, har Kommissionen afsluttet den sag, som indledtes i 
forbindelse med dette andragende. Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender er allerede 
blevet underrettet om dette såvel som om de grunde, der lå til grund for denne beslutning. 
Kommissionens tjenestegrene videregav ligeledes disse oplysninger mundtligt på et møde.

På trods af dette fremsendte Udvalget for Andragender for nylig nye oplysninger fra 
andrageren, der fastholder, at der stadig deponeres affald på området.

Der skal gøres opmærksom på, at Kommissionens tjenestegrene på ny har anmodet de 
spanske myndigheder om deres bemærkninger vedrørende de af andrageren fremførte forhold 
for at sikre, at Rådets direktiv 75/442/EØF1 af 15. juli 1975 om affald, ændret ved Rådets 
direktiv 91/156/EØF2 af 18. marts 1991, er korrekt anvendt.

Der er allerede kommet svar fra de spanske myndigheder, der har fremsendt en rapport 
vedrørende denne sag fra den autonome region Valencias departement for miljø. De spanske 
myndigheder anfører, at de har konstateret, at der ikke deponeres affald langs Racons-flodens 
bredder inden for naturparken i Pego-Oliva. De spanske myndigheder anfører endvidere, at 
der som følge af nye undersøgelser foretaget af det regionale miljøtilsyn er blevet opdaget tre 
mindre ukontrollerede lossepladser i Denia kommune, hvoraf den ene ligger 100 meter fra 
Racons-floden. Disse oplysninger er blevet fremsendt til kommunekontoret i Denia, som er 
det kompetente organ med hensyn til byaffald, for at der kan blive truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at afhjælpe situationen.

Kommissionens tjenestegrene har sendt en ny skrivelse til de spanske myndigheder med 
anmodning om oplysninger om de foranstaltninger, der er blevet truffet for at afhjælpe den 
eksisterende situation, samt om den aktuelle situation for den i nærværende andragende rejste 
problemstilling.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre udvikling i 
sagen."

8. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 27. februar 2003

"Som nævnt i tidligere meddelelser har Kommissionen underrettet Udvalget for Andragender 
om de forskellige tiltag i forbindelse med behandlingen af sag 1999/2161, indledt som følge 
af nærværende andragende, vedrørende vandforurening af Racons-floden og andre 
miljømæssige problemer i Denia-området. Der skal gøres opmærksom på, at da det ikke har 
været muligt at påvise en overtrædelse af EU’s lovgivning, har Kommissionen afsluttet denne 

                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39.
2 EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32.
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sag i juli 2000.

Udvalget for Andragender har imidlertid fremsendt nye oplysninger fra andragerne til 
Kommissionen vedrørende et mere specifikt spørgsmål: forekomsten af flere ukontrollerede 
aktive lossepladser i det pågældende område.

Som nævnt i den tidligere meddelelse har Kommissionens tjenestegrene på ny rettet 
henvendelse til de spanske myndigheder for at anmode om deres bemærkninger vedrørende 
de af andrageren nye fremførte forhold og for at sikre korrekt anvendelse af direktiverne om 
affald i foreliggende sag. På baggrund af undersøgelsen af de spanske myndigheders svar 
fremsendte Kommissionen en ny skrivelse til de spanske myndigheder med anmodning om 
nye supplerende oplysninger.

Der er allerede kommet svar fra de spanske myndigheder, der har fremsendt en ny rapport 
vedrørende denne sag fra den autonome region Valencias departement for miljø. Denne 
rapport indeholder oplysninger om foranstaltningerne truffet af kommunekontoret i Denia, 
som er det kompetente organ med hensyn til byaffald.

Af undersøgelsen af de spanske myndigheders svar fremgår det, at det lokale politi har 
foretaget flere undersøgelser i området, hvor der blev opdaget flere små ukontrollerede 
lossepladser, der bliver brugt af to virksomheder i området. Kommunekontoret i Denia har 
indledt en procedure i henhold til de kommunale regler og den regionale lovgivning på 
affaldsområdet med henblik på at sanktionere disse handlinger og pålægge de ansvarlige at 
udbedre skaderne og genopbygge området, som det så ud tidligere.

Af denne undersøgelse fremgår det, at de spanske myndigheder har truffet de fornødne 
foranstaltninger for at afhjælpe de af andrageren fremførte problemstillinger i de seneste 
meddelelser."

9 Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 17. december 2009

"Andragerne udtrykker bekymring over en mulig forgiftning af drikkevandet i Denia 
kommune på grund af et ulovligt deponeringsanlæg, der, ifølge andragerne, kan være 
medvirkende til forurening af grundvandet.

Europaparlamentet erklærede behandlingen af andragendet for afsluttet den 30. september 
2003 efter meddelelse fra Kommissionen af 27. februar 2003, hvori Kommissionen 
forklarede, at den sag, Kommissionen havde indledt på baggrund af dette andragende 
(1999/2161), blev afsluttet ved en beslutning i kommissærkollegiet af 5. juli 2000, idet de 
spanske myndigheder havde indledt både administrative procedurer og straffesager mod de 
ansvarlige for forringelsen af Pego-Oliva-området.

Den 7. juni 2009 anmodede andragerne om at få andragendet genåbnet, idet de insisterede på, 
at de spanske myndigheder ikke havde opnået et effektivt resultat, og at der var behov for 
intervention af den offentlige anklager i Alicante.

Ifølge andragernes oplysninger, som også blev bragt i den lokale presse, har den offentlige 
anklager allerede anmodet byrådet om at gribe ind og lukke og rehabilitere det ulovlige 
deponeringsanlæg, som ligger i nærheden af Denias rensningsanlæg.
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Kommissionen har anmodet de spanske myndigheder om oplysninger om det pågældende 
ulovlige deponeringsanlæg og holder Europa-Parlamentet underrettet."

10. Kommissionens svar, modtaget den 10.november 2010.

Ifølge oplysningerne fra de spanske myndigheder er de gamle lossepladser blevet fjernet, og 
der er ikke blevet identificeret nye lossepladser i området der er genstand for dette 
andragende. 

Den nye undersøgelse, som den offentlige anklager har iværksat (beslutning af 28. maj 2009), 
vedrører et andet område (Polygon 3 område 15, 17, 25, 27 og 28) tæt på et rensningsanlæg.    
Endvidere er denne nye losseplads også blevet fjernet. 

Som følge heraf vil Kommissionen afslutte denne undersøgelse. 


