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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1385/2011, του Antoni Bague Guerrero, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παράνομη διαχείριση των αποβλήτων και τις παράνομες 
πρακτικές στην περιοχή Gimenells i el Pla de la Font (Λέιδα)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη σοβαρή αμέλεια που έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως σε 
διάφορα επίπεδα διοίκησης σχετικά με την παράνομη διαχείριση των αποβλήτων και τις 
παράνομες πρακτικές αστικοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει την ύπαρξη 14 
παράνομων κατασκευών υγειονομικών χώρων ταφής αποβλήτων στον δήμο της Gimenells i 
el Pla de la Font (Λέιδα) όπου κατοικεί. Προκύπτει ότι η έρευνα της αστυνομίας στους 
υγειονομικούς χώρους ταφής το 2005 είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ύψους 600 
ευρώ για έναν από τους χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ οι εργασίες για την αποκατάσταση 
της ζημίας εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 70.000 ευρώ, δαπάνη την οποία θα επωμιστούν οι 
κάτοικοι της περιοχής. Στην επιστολή της τον Σεπτέμβριο του 2010, η κυβέρνηση της 
Καταλονίας αναφέρει επίσης τη διαδικασία παράβασης που έχει κινηθεί από τον Απρίλιο του 
2010 κατά των δημοτικών αρχών σχετικά με την παράνομη διάθεση των αποβλήτων. 
Γενικότερα, ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι 
παράνομες καθώς πραγματοποιούνται εντός προστατευόμενων τοποθεσιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο αναφέρων επικαλείται πολυάριθμους ισχυρισμούς σχετικά με παράνομες δραστηριότητες 
των τοπικών αρχών και εταιρειών. Πολλοί ισχυρισμοί αφορούν τη γενικότερη κακή 
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διαχείριση εκ μέρους των τοπικών αρχών ή ενέργειες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της ΕΕ. Οι εν λόγω ισχυρισμοί θα πρέπει να παραπεμφθούν στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, θα επικεντρωθεί στην πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας 
της ΕΕ - δηλαδή την ύπαρξη και φερόμενη σιωπηρή αποδοχή 14 παράνομων υγειονομικών 
χώρων ταφής αποβλήτων για απόβλητα που προέρχονται από κατασκευές και κατεδαφίσεις, 
πράγμα το οποίο είναι πιθανό να αποτελεί παραβίαση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα 
απόβλητα (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα1) και της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων2 .

Η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις ισπανικές αρχές για να λάβει διευκρινίσεις για τα 
προαναφερθέντα θέματα.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Σε συνέχεια των ισχυρισμών του αναφέροντα, η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις ισπανικές 
αρχές μέσω της διαδικασίας ΕU Pilot.

Όπως προκύπτει από διάφορα έγγραφα τα οποία διαβίβασε ο αναφέρων και οι αρμόδιες αρχές 
η αναφορά αφορά μάλλον την παράνομη εγκατάλειψη αποβλήτων σε μη εξουσιοδοτημένες 
τοποθεσίες (παράνομη απόρριψη αποβλήτων) παρά την ύπαρξη παράνομων χώρων 
υγειονομικής ταφής σύμφωνα με την στενή έννοια του όρου. Σε κάθε περίπτωση, παρόμοιες 
τοποθεσίες απορρίψεως αποβλήτων παραβιάζουν τις διατάξεις της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα την Οδηγία 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα3 και 
την Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων4.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί στην Επιτροπή, προκύπτει όμως ότι οι 
εθνικές αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την 
κατάσταση. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν κυρώσεις κατά της πόλης Gimenells και 
άλλων φορέων που εμπλέκονται στην εν λόγω δραστηριότητα (τόσο ιδιωτών όσο και 
επιχειρήσεων), καθώς και τον καθαρισμό των περιοχών που έχουν πληγεί.  Πράγματι, μέχρι 
τα μέσα Ιουνίου 2013 οκτώ από τις δεκατέσσερις τοποθεσίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
προβληματικές έχουν ήδη καθαριστεί και δύο τοποθεσίες έχουν προγραμματιστεί για 
καθαρισμό κατά τον Ιούλιο. Για τις υπόλοιπες τοποθεσίες διεξάγονται ήδη οι 
προπαρασκευαστικές εργασίες.

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

                                               
1 ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3.
2 ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1-19.
3 ΕΕ L 312, 22.11.2008, σ. 3.
4 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19.


