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Betreft: Verzoekschrift 1098/98, ingediend door Helga en Norbert Grass (Duitse 
nationaliteit), over de schending van het Europees milieurecht in Denia 
(Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners bekritiseren dat door de aanbouw van rijst in het vroegere beschermde natuurgebied 
het grondwater met landbouwchemicaliën wordt vergiftigd. Tevens zouden op het gebied van 
de gemeente Denia bouwafval, autobanden, huishoudelijke apparatuur, plastic en 
huishoudelijk afval evenals blikken uit de verf- en de chemische industrie worden begraven. 
Voorts zou ongezuiverd afvalwater uit de stad via een leiding in de rivier de Racons worden 
geleid. In deze situatie is ook na toezeggingen en verbodsmaatregelen van de burgemeester 
van Denia geen verandering gekomen.

Indieners zijn van mening dat het Europese milieurecht in Spanje moet worden nageleefd en 
zijn voornemens zich indien nodig tot het Europees Hof van Justitie te wenden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 april 1999. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 september 1999

‘De Commissie stelt een onderzoek in naar de feiten die in dit verzoekschrift aan de orde 
worden gesteld.

De Spaanse autoriteiten is schriftelijk verzocht om opheldering over de eventuele schadelijke 
gevolgen die de in het gebied Pego-Oliva gebruikte bestrijdingsmiddelen hebben voor het 
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voor menselijke consumptie bestemde drinkwater in Denia.

In deze brief wordt eveneens verzocht om informatie over de mogelijke gevolgen van 
verschillende soorten afval die bij de rivier de Racons worden gestort, hetgeen aldus indieners 
het gevaar oplevert dat de kwaliteit van deze waterloop wordt aangetast.

De Commissie houdt de Commissie verzoekschriften op de hoogte van het verloop van deze 
zaak.’

4. Schriftelijke bevestiging ontvangen op 23 juni 2000, van de door de Commissie op 
de vergadering van 22 en 23 mei 2000 mondeling verstrekte inlichtingen:

Volgend op de hoorzitting van de Commissie verzoekschriften van 22 en 23 mei 2000 tijdens 
welke deze kwestie werd besproken, wil de Commissie graag het volgende bevestigen.

De Commissie heeft een onderzoek ingesteld naar de feiten die in dit verzoekschrift aan de 
orde zijn gesteld in het kader van de zaak1 die is geopend na verschillende klachten en 
verzoekschriften 543/96 en 1098/98.

Met betrekking tot verzoekschrift 1098/98 is de Spaanse autoriteiten schriftelijk verzocht om 
opheldering over de eventuele schadelijke gevolgen die de in het gebied Pego-Oliva gebruikte 
bestrijdingsmiddelen hebben voor het voor menselijke consumptie bestemde drinkwater in 
Denia, Valencia. In deze brief wordt eveneens verzocht om informatie over de mogelijke 
gevolgen van verschillende soorten afval die bij de rivier de Racons worden gestort, hetgeen 
aldus indieners het gevaar oplevert dat de kwaliteit van deze waterloop wordt aangetast.

In de brief werd de Spaanse autoriteiten om toelichting gevraagd over de volgende kwesties:

- identificatie van bestrijdingsmiddelen die in het getroffen gebied zijn gebruikt;
- analyses van de waterkwaliteit van de rivier de Racons;
- informatie over afval waardoor de rivier de Racons mogelijk wordt vervuild, ongeacht of er 

wel of geen toestemming is verleend voor de afvalstortingen. Indien er wel toestemming is 
verleend, is verzocht om een kopie van de vergunning.

De Spaanse autoriteiten hebben gevraagd of de uiterste datum waarop het antwoord moet zijn 
ingediend kan worden verschoven. Omdat de vereiste informatie niet is ontvangen binnen de 
gestelde termijn, is een tweede brief verzonden met het verzoek om bovengenoemde 
informatie te verstrekken. Hierop hebben de Spaanse autoriteiten nu geantwoord.

1) Met betrekking tot het verzoek van de Commissie betreffende de analyse van het 
water van de rivier de Racons, op basis waarvan kan worden bepaald of al dan niet stoffen 
zijn aangetroffen die voorkomen op de lijsten in de bijlage bij Richtlijn 76/464/EEG van de 
Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke 
stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden gestort2, hebben de Spaanse 
autoriteiten een verslag van de Confederación Hidrográfica del Júcar (overheidsinstelling die 

                                               
1 Ref. B-99/2161.
2  PB L 129 van 18.5.1976, blz. 23.
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verantwoordelijk is voor deze kwestie en onder het Ministerie van Milieu valt) verzonden.

Uit dit verslag blijkt dat de waterkwaliteit van de rivier de Racons systematisch wordt 
gecontroleerd op speciaal daarvoor bestemde meetpunten. De analyses zijn onderzocht door 
de diensten van de Commissie, waarbij niet is vastgesteld dat bovenstaande richtlijn is 
overtreden.

Ten aanzien van het verzoek van de Commissie om alle benodigde informatie te verstrekken 
over het bestaan van plaatsen waar met vergunning of zonder toezicht afval wordt gestort, 
heeft de overheid van de autonome gemeenschap Valencia, die verantwoordelijk is voor deze 
kwestie, verklaard dat er in het gehele natuurreservaat waardoor de rivier de Racons stroomt 
geen vergunning is verstrekt voor een dergelijke stortplaats.

Ze erkenden dat in sommige gevallen stortplaatsen met inerte materialen zijn aangetroffen, 
maar het soort afval was van dien aard dat geen vervuiling werd veroorzaakt, omdat het 
hierbij ging om landafval en puin. De regionale overheid heeft echter verklaard dat in die 
zeldzame gevallen dat een aanzienlijke hoeveelheid afval of uitgegraven materiaal werd 
aangetroffen, de gemeente Oliva dit onmiddellijk heeft verwijderd of een klacht heeft 
ingediend, waarbij te allen tijde alert is gereageerd om vervuiling van de rivier de Racons te 
voorkomen.

2) Met betrekking tot het moeras van Pego-Oliva in Valencia dient te worden 
opgemerkt dat de Commissie verschillende gevallen betreffende deze kwestie heeft 
behandeld, zowel klachten als verzoekschriften. Dit gebied is een van de speciale beschermde 
gebieden die zijn aangewezen door de Spaanse overheden overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 79/409/EEG1 van de Raad van 2 april 1979, betreffende de bescherming van wilde 
vogels in die regio.

Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Richtlijn 79/409/EEG, dat is vervangen door artikel 6, 
leden 2, 3 en 4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna2, moeten lidstaten 
passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat er voor vogels geen storende factoren 
optreden of dat de kwaliteit van hun habitats niet verslechtert.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 92/43/EEG dienen lidstaten zich te houden aan 
de volgende verplichtingen:

“De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een 
significant effect zouden kunnen hebben.”

In het antwoord van de Spaanse autoriteiten werd uitgelegd dat alle bestuurlijke en juridische 
maatregelen zijn getroffen om verslechtering van het gebied tegen te gaan, waarbij juridische 

                                               
1  PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
2  PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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stappen zijn ondernomen bij de bevoegde rechtbanken. De regering van de autonome 
gemeenschap Valencia heeft op 4 mei 1999 het Beheerplan voor de natuurlijke hulpbronnen 
van het moeras van Pego-Oliva goedgekeurd zodat landbouwpraktijken worden beperkt, dit 
gebied wordt beschermd en een duurzame ontwikkeling wordt gerealiseerd.

Omdat de Spaanse autoriteiten zowel bestuurlijke als juridische stappen hebben ondernomen 
tegen de verantwoordelijken voor de achteruitgang van het moeras van Pego-Oliva, kan de 
Commissie niet aantonen dat Spanje onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de 
achteruitgang van het moeras van Pego-Oliva te voorkomen. Derhalve zijn verschillende 
gevallen in deze kwestie afgesloten.

3) Tenslotte heeft de Commissie met betrekking tot de drinkwatervoorziening van de 
gemeente Denia diverse klachten behandeld over de slechte kwaliteit van het drinkwater in 
Denia en andere gemeenten in de provincie Alicante (Spanje). Er moet worden opgemerkt dat, 
in het kader van het onderzoek en op basis van de informatie die in deze gevallen is verstrekt, 
de Commissie een schriftelijke aanmaning in het kader van artikel 226 van het EG-Verdrag 
heeft verzonden, waarbij de Spaanse autoriteiten op de hoogte zijn gesteld dat volgens de 
Commissie het Gemeenschapsrecht is overtreden. Deze brief is de eerste stap van een formele 
inbreukprocedure die ertoe kan leiden dat deze zaak aanhangig wordt gemaakt bij het 
Europese Hof van Justitie.

Met name heeft de Commissie gewezen op de overtredingen van Richtlijn 80/778/EEG1 van 
de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd 
drinkwater, omdat volgens de informatie waarover de Commissie beschikt de maximaal 
toegestane concentraties van bepaalde stoffen, zoals uiteengezet in de bijlage bij de richtlijn,
worden overschreden in het water dat voor menselijke consumptie wordt geleverd aan 
bijvoorbeeld Javea, Denia, Muchamiel, Benissa, Teulada, Moraira en Bussot.

Het antwoord van de Spaanse autoriteiten op de schriftelijke aanmaning is zojuist ontvangen 
en wordt onderzocht door de diensten van de Commissie.

De Commissie houdt de Commissie verzoekschriften op de hoogte van het verdere verloop 
van deze zaak.

5. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 11 januari 2001

De Europese Commissie heeft een klachtenprocedure geopend (1999/2161) om de 
aangelegenheden te onderzoeken die in het verzoekschrift aan de orde gesteld worden. Het 
gaat om de vervuiling van het water van de rivier de Racons in Denia door het gebruik van 
meststoffen en pesticiden in de landbouw in het nabijgelegen gebied van Pego-Oliva en door 
het storten van afval op de oevers.

Naar aanleiding van de procedure zijn er verschillende vragen om informatie aan de Spaanse 
autoriteiten gericht met verzoek om hun opmerkingen te laten kennen. De diensten van de 
Europese Commissie hebben het antwoord van de Spaanse autoriteiten aandachtig bestudeerd.

                                               
1  PB L 229 van 30.8.1980, blz. 11.
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Zoals gezegd op de vergadering van 22 mei van vorig jaar van de Commissie 
verzoekschriften en in de laatste mededeling die haar toegestuurd is, is de zaak door de 
Europese Commissie onderzocht en heeft zij geen overtreding van de EU-milieuwetgeving 
kunnen vaststellen. Zij heeft daarom de klachtenprocedure die zij naar aanleiding van het 
verzoekschrift aangevat had, weer gesloten.

Voor wat betreft de drinkwatervoorziening van de gemeente Denia – niet het eigenlijk 
onderwerp van het verzoekschrift – heeft de Europese Commissie besloten om een 
overtredingsprocedure tegen Spanje te openen op grond van artikel 226 van het EG-Verdrag. 
Zij heeft namelijk, op grond van haar onderzoek naar aanleiding van verschillende klachten 
over de slechte kwaliteit van het drinkwater in Denia en andere gemeenten van de provincie 
Alicante, een schriftelijke aanmaning op grond van artikel 226 EG-Verdrag gestuurd.

Het antwoord van de Spaanse autoriteiten leek haar niet bevredigend, en bijgevolg is er een 
met redenen omkleed advies aan Spanje bekendgemaakt. Dat is de laatste stap voordat de 
zaak bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakt wordt. Het advies betreft overtredingen van 
de normen van Richtlijn 80/778/EEG van 15 juli 1980 over de kwaliteit van het drinkwater 
voor menselijk gebruik1 in verschillende gemeenten van de provincie Alicante, vooral de 
normen voor nitraten, magnesium en sulfaten.

De Spaanse autoriteiten hebben de Europese Commissie op de hoogte gebracht van een 
investeringsplan om de situatie recht te trekken, dat verschillende soorten werkzaamheden in 
Denia omvat. De diensten van de Europese Commissie zijn het antwoord en de informatie van 
de Spaanse autoriteiten momenteel aan het onderzoeken om zeker te zijn dat de voorgestelde 
maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

6. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 30 november 2001

De Commissie heeft een onderzoek geopend (1999/2161) naar de aangelegenheden die in 
verzoekschrift 1098/98 aan de orde gesteld worden. Het gaat om de vervuiling van het water 
van de rivier de Racons in Denia door het gebruik van meststoffen en pesticiden in de 
landbouw in het nabijgelegen gebied van Pego-Oliva en door het storten van afval op de 
oevers.

Naar aanleiding van de procedure zijn er verschillende vragen om informatie aan de Spaanse 
autoriteiten gericht met verzoek om hun opmerkingen te laten kennen. De diensten van de 
Commissie hebben het antwoord van de Spaanse autoriteiten aandachtig bestudeerd.

Bijgevolg werd deze zaak door de diensten van de Commissie onderzocht. Er kan geen 
overtreding van de EU-milieuwetgeving worden vastgesteld. De Commissie heeft daarom in 
juli 2000 het onderzoek dat zij naar aanleiding van het verzoekschrift geopend had, weer 
gesloten. De Commissie verzoekschriften werd hiervan in de laatste schriftelijke mededeling 
op de hoogte gebracht. Deze informatie werd tijdens een vergadering ook persoonlijk bekend 
gemaakt door de diensten van de Commissie.

Niettemin heeft de Commissie verzoekschriften onlangs nieuwe informatie van indiener 

                                               
1  PB L 229 van 30.8.1980, blz. 11.
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verstuurd. Indiener benadrukt dat het storten van afval in het gebied nog steeds doorgaat. Het 
verzoekschrift blijft geopend en deze kwestie werd tijdens de vergadering van 18-20 juni 
2001 besproken.

Na deze vergadering heeft de Commissie een nieuw schrijven gericht aan de Spaanse 
autoriteiten met de vraag hun opmerkingen over de door indiener aangehaalde feiten mede te 
delen met de bedoeling de juiste toepassing van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad 
betreffende afvalstoffen in deze zaak te verzekeren.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het verdere 
verloop van de zaak.

7. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 17 september 2002

Zoals in de vorige mededelingen is aangegeven heeft de Commissie ambtshalve zaak nr. 
1999/2161 geopend om een onderzoek in te stellen naar de in verzoekschrift 1098/98 aan de 
kaak gestelde feiten. Dit verzoekschrift betreft de vervuiling van het water van de rivier de 
Racons in het gebied rond Denia door het gebruik van meststoffen en pesticiden in de 
landbouw en door het storten van afval op de oevers van de rivier de Racons.

Tijdens dit onderzoek zijn meerdere brieven gestuurd naar de Spaanse autoriteiten met het 
verzoek om toelichting. Het antwoord van de Spaanse autoriteiten is door de diensten van de 
Commissie bestudeerd. De Commissie heeft geen inbreuk op de communautaire 
milieuwetgeving kunnen vaststellen en heeft in juli 2000 besloten deze zaak, die naar 
aanleiding van het verzoekschrift was geopend, weer te sluiten. De Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement werd op de hoogte gebracht van dit feit, 
alsmede van de redenen van dit besluit.

De Commissie verzoekschriften heeft de EG-Commissie echter nieuwe informatie doen 
toekomen van de indiener, die wijst op het feit dat het storten van afval in bedoeld gebied nog 
steeds plaatsvindt.

Er zij opgemerkt dat de Commissiediensten zich opnieuw tot de Spaanse autoriteiten hebben 
gewend met het verzoek om inlichtingen te verstrekken over de door de indiener aan de kaak 
gestelde feiten en om te zorgen voor een correcte toepassing op dit geval van richtlijn 
75/442/EEG1 van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, gewijzigd door richtlijn 
91/156/EEG2 van de Raad van 18 maart 1991.

De Spaanse autoriteiten hebben hierop geantwoord en een rapport over deze zaak toegestuurd 
van de afdeling milieuzaken van de autonome gemeenschap Valencia. De Spaanse 
autoriteiten delen mede dat zij geen enkele storting van afval op de oevers van de rivier de 
Racons in het natuurpark Pego-Oliva hebben kunnen constateren. Zij delen mede dat er na 
nieuwe controles door de regionale milieu-inspectie drie kleine afvalstortingen zijn ontdekt in 
de gemeente Denia, waarvan er één op 100 meter van bedoelde rivier ligt. Deze feiten zijn 
medegedeeld aan het stadsbestuur van Denia - die in dit geval bevoegd is omdat het om 

                                               
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39-41.
2 PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32-37.
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stadsafval gaat - opdat dit bestuur de nodige maatregelen treft om het hoofd te bieden aan de 
situatie. 

De Commissiediensten hebben wederom een brief gestuurd aan de Spaanse autoriteiten om 
zich te informeren over de maatregelen die getroffen zijn om de bestaande situatie te 
verhelpen en over de huidige stand van het in het verzoekschrift aan de orde gestelde 
probleem.

De EG-Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het verdere 
verloop van de zaak.

8 Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2003

In haar vorige mededelingen heeft de Commissie de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement geïnformeerd over de stappen die zijn ondernomen in het onderzoek van 
zaak 1999/2161, die werd geopend naar aanleiding van verzoekschrift 1098/98 aangaande de 
vervuiling van de rivier de Racons en andere milieuproblemen in de omgeving van Denia. De 
Commissie heeft deze zaak in juli 2000 gesloten omdat ze geen inbreuk op de communautaire 
wetgeving heeft kunnen vaststellen.

Inmiddels heeft de Commissie verzoekschriften echter nieuwe informatie van de indiener aan 
de Commissie doen toekomen, volgens welke in het gebied in kwestie verscheidene 
stortplaatsen zouden bestaan die nog steeds in gebruik zijn.

Zoals in de vorige mededeling werd aangegeven, heeft de Commissie zich opnieuw tot de 
Spaanse autoriteiten gewend met een verzoek om inlichtingen over de door de indiener aan de 
kaak gestelde nieuwe feiten en om een correcte toepassing van de richtlijn betreffende 
afvalstoffen op dit geval te verzekeren. De Commissie heeft het antwoord van de Spaanse 
autoriteiten onderzocht en heeft hen opnieuw schriftelijk om aanvullende informatie verzocht.

De Spaanse autoriteiten hebben hierop geantwoord en een nieuw rapport over deze zaak van 
de Afdeling milieuzaken van de autonome gemeenschap Valencia toegestuurd. Hierin wordt 
informatie gegeven over de maatregelen die getroffen zijn door het stadsbestuur van Denia, 
dat in dit geval bevoegd is omdat het om stadsafval gaat.

Uit het onderzoek van het antwoord van de Spaanse autoriteiten blijkt dat de lokale politie van 
Denia verscheidene inspecties op het terrein heeft uitgevoerd en enkele kleine stortplaatsen 
heeft ontdekt die gebruikt worden door twee ondernemingen uit de streek. Het stadsbestuur 
van Denia is een procedure gestart, overeenkomstig de gemeentelijke regelingen en de 
regionale wetgeving inzake afvalstoffen, om deze daden te bestraffen en om de 
verantwoordelijken te verplichten de veroorzaakte schade te herstellen en de site weer in haar 
oorspronkelijke staat terug te brengen.

Uit de analyse van dit geval blijkt dat de Spaanse autoriteiten alle mogelijke maatregelen 
hebben getroffen om de door de verzoeker vermelde problemen te verhelpen.

9 Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009
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Indieners uiten hun bezorgdheid over een mogelijke vervuiling van drinkwater in de gemeente 
Denia door de aanwezigheid van een illegale stortplaats, die naar hun mening mogelijk 
bijdraagt aan de vervuiling van grondwater. 

Het verzoekschrift is op 30 september 2003 door het Europees Parlement gesloten na een 
mededeling van de Commissie van 27 februari 2003 waarin zij verklaart dat de zaak die de 
Europese Commissie naar aanleiding van dit verzoekschrift (1999/2161) had geopend, op 5 
juli 2000 door een besluit van het college van Commissieleden is gesloten, aangezien de 
Spaanse autoriteiten administratieve en strafrechtelijke procedures hebben ingeleid tegen 
degenen die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van het moeras van Pego-Oliva.

Op 7 juni 2009 hebben indieners verzocht het verzoekschrift te heropenen, aangezien de 
Spaanse overheid geen afdoende resultaat heeft bereikt en tussenkomst van de openbare 
aanklager van Alicante noodzakelijk is.

Uit informatie van indieners, die ook in de lokale pers is verschenen, blijkt dat de openbare 
aanklager inmiddels heeft verzocht om tussenkomst van de gemeenteraad om de illegale 
stortplaats in de buurt van de waterzuiveringsinstallatie in Denia te sluiten en te saneren.

De Commissie zal de Spaanse autoriteiten om inlichtingen betreffende de gewraakte illegale 
stortplaats verzoeken en het Europees Parlement op de hoogte houden.

10. Antwoord van de Commissie, ontvangen 10 november 2010.

Uit de informatie van de Spaanse autoriteiten blijkt dat de oude stortplaatsen zijn opgeruimd 
en dat er geen nieuwe stortplaatsen gevonden zijn in het gebied waar het verzoekschrift naar 
verwijst.

Het nieuwe onderzoek dat door de openbare aanklager is ingesteld (resolutie van 28 mei 
2009), betreft een ander gebied (polygoon 3, percelen 15, 17, 25, 27 en 28) vlakbij een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Bovendien is deze nieuwe strotplaats ook al opgeruimd.

De Commissie zal dit onderzoek derhalve afsluiten.


