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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1385/2011, внесена от Aнтони Баге Гереро, с испанско 
гражданство, относно незаконните практики в областта на управление 
на отпадъците и градоустройството в Хименелс и ел Пла де ла Фонт 
(Лерида)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда сериозната и системна небрежност от страна на 
различни административни органи към незаконните практики, свързани с управлението 
на отпадъците и градоустройството. Той обръща внимание в частност на 
съществуването на 14 незаконни сметища в град Хименелс и ел Пла де ла Фонт  
(Лерида). Изглежда, че след полицейско разследване във връзка с отпадъците, 
проведено през 2005 г., на единия от обектите е била наложена глоба от 600 евро, при 
положение че стойността на възстановителните дейности е изчислена на 70 000 евро и 
ще бъде поета от местното население. В писмо от септември 2010 г., изпратено от 
правителството на Каталуния, също се споменава за производство за установяване на 
неизпълнение на задълженията, започнато срещу местните власти през април 2010 г. 
относно незаконно депониране на отпадъци. Като цяло вносителят на петицията осъжда 
факта, че дейностите по изграждане се извършват незаконно върху защитени 
територии.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23.04.12 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Вносителят е внесъл множество оплаквания срещу извършването на незаконни 
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действия от страна на местни органи и дружества. Много от оплакванията се отнасят до 
лошо управление по принцип от страна на местните органи или действия, които 
попадат в обхвата на правото на ЕС. Посочените оплаквания следва да бъдат отнесени 
до компетентните национални органи. Комисията, следователно, ще се фокусира върху 
евентуалното нарушение на законодателството на ЕС, именно наличието на твърдяно 
мълчаливо толериране на 14 незаконни сметища за отпадъци от строителни дейности, 
което би могло да съставлява нарушение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците 
(Рамкова директива относно отпадъците1) и Директива 1999/31/ЕО относно 
депонирането на отпадъци2.

Комисията ще се свърже с испанските органи, за да получи разяснения по 
горепосочените въпроси.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 октомври 2013 г.

Въз основа на твърденият на вносителя, Комисията се свърза с испанските органи чрез 
пилотна процедура на ЕС.

От предоставената от вносителя и от компетентните органи информация е видно, че 
петицията се отнася по-скоро до незаконно изхвърляне на отпадъци на неразрешени 
места, отколкото до съществуването на  незаконни сметища в тесен смисъл.  Във всеки 
случай, подобно изхвърляне би нарушило разпоредбите на законодателството на 
Европейския съюз, по-конкретно на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците3 и на 
Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци4.

От предоставената на Комисията информация става все пак ясно, че националните 
компетентни органи предприемат необходимите мерки за преодоляване на проблема. 
Посочените мерки включват санкции срещу Съвета на Хименелс и други участващи в 
тази дейност органи (както физически лица, така и дружества), и почистване на 
засегнатите зони.   До средата на юни 2013 г. осем от четиринадесетте идентифицирани 
депа вече бяха почистени, а почистването на две други депа беше планирано за юли.  
Осъществяват се подготвителни работи за почистването на останалите депа. 

Заключения

Службите на Комисията считат, че компетентните органи предприемат подходящи 
корекционни мерки. 

                                               
1 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.
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4 ОВ L 182, 16.07.1999 г., стр. 1-19


