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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1385/2011 af Antoni Bague Guerrero, spansk statsborger, om 
ulovlig affaldshåndtering og urbaniseringspraksis i Gimenells i el Pla de la 
Font (Lleida)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer over alvorlig og gentagen forsømmelighed på forskellige 
administrative niveauer med hensyn til ulovlig affaldshåndtering og urbaniseringspraksis. 
Specielt henviser han til eksistensen af 14 ulovlige lossepladser for bygningsaffald i sin 
kommune, Gimenells i el Pla de la Font (Lleida). Det ser ud, som om en politiundersøgelse af 
lossepladserne i 2005 førte til en bøde på 600 EUR i forbindelse med en af pladserne, mens 
opgaverne med at rydde op efter skaderne er anslået til at løbe op i 70 000 EUR, som skal 
bæres af de lokale beboere. En skrivelse fra regeringen i Catalonien dateret september 2010 
omtaler endvidere en overtrædelsesprocedure, der er åbnet imod de kommunale myndigheder 
i april 2010 i forbindelse med den ulovlige affaldshåndtering. Mere generelt klager 
andrageren over, at der finder ulovlige byggeaktiviteter sted i beskyttede områder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

"Andrageren fremsætter flere påstande om lokale myndigheders og virksomheders ulovlige 
aktiviteter. Mange påstande vedrører generel dårlig forvaltning fra lokale myndigheders side 
eller handlinger, der ikke hører under EU-lovgivningens anvendelsesområde. Disse påstande 
bør indbringes for relevante nationale myndigheder. Kommissionen vil derfor fokusere på den 
eventuelle overtrædelse af EU-lovgivning, nemlig eksistensen af og påstået stiltiende accept 
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af 14 ulovlige lossepladser til bygge- og nedrivningsaffald, hvilket kan være et brud på 
direktiv 2008/98/EF om affald (rammedirektiv om affald)1 og direktiv 1999/31/EF om 
deponering af affald2.

Kommissionen vil tage kontakt til de spanske myndigheder for at få klarhed over ovennævnte 
problemer.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. oktober 2013

På grundlag af andragerens påstande har Kommissionen kontaktet de spanske myndigheder 
via proceduren for EU-pilotprojekter.

Det fremgår af den dokumentation, som andrageren har fremsendt, og oplysningerne fra de 
kompetente myndigheder, at andragendet snarere vedrører ureglementeret bortkastning af 
affald på uautoriserede lossepladser (uhensigtsmæssig bortskaffelse) og ikke forekomsten af 
illegale lossepladser i snæver forstand.  Sådanne former for bortskaffelse af affald ville under 
alle omstændigheder være et brud på Unionens lovgivning, navnlig direktiv 2008/98/EF om 
affald3 og direktiv 1999/EF om deponering af affald4.

Ifølge de oplysninger, der er sendt til Kommissionen, viser det sig ikke desto mindre, at de 
nationale kompetente myndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til af afhjælpe 
situationen. Disse foranstaltninger omfatter sanktioner imod Gimenells og andre enheder, der 
har været involveret i denne aktivitet (både enkeltpersoner og virksomheder), samt rensningen 
af de berørte områder. Otte ud af fjorten identificerede bortskaffelsessteder var allerede blevet 
renset inden midten af juni 2013, og to bortskaffelsessteder skulle efter planen renses i juli.  
Hvad angår de resterende lossepladser er der forberedende arbejder i gang.

Konklusioner

kommissionens tjenestegrene mener, at de kompetente myndigheder træffer de 
foranstaltninger, der skal til for at løse problemerne.

                                               
1 EUT L 312 af 22.11 2008, s. 3.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
3 EUT L 312 af 22.11 2008, s. 3.
4 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.


