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Tárgy: Antoni Bague Guerrero spanyol állampolgár által benyújtott 1385/2011. 
számú petíció Gimenells i el Pla de la Fontban (Lleida) az illegális 
hulladékgazdálkodási és városfejlesztési gyakorlatokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a közigazgatás több szintjén elkövetett súlyos és visszatérő 
mulasztásokat az illegális hulladék kezelése és városfejlesztés terén. A petíció benyújtója 
különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy lakóhelyén, Gimenells i el Pla de la Fontban 
(Lleida) 14 illegális építésihulladék-lerakó van. A jelek szerint a hulladéklerakók ügyében 
2005-ben folytatott rendőrségi nyomozás végén az egyik telepre 600 eurós bírságot szabtak ki, 
miközben a helyreállítási munkálatok költségét, amely a helyi lakosokat fogja terhelni, 70 000 
euróra becsülik. A katalán kormány 2010. szeptemberi keltezésű levele megemlít emellett egy 
kötelezettségszegési eljárást, amelyet az illegális hulladéklerakással összefüggésben 
2010 áprilisában indítottak az önkormányzati hatóságok ellen. Általánosabban a petíció 
benyújtója kifogásolja, hogy védett területeken illegális építkezéseket folytatnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója a helyi hatóságok és vállalatok által folytatott illegális tevékenységek 
ellen emel panaszt, melyek közül számos a helyi hatóságok általi általános helytelen 
irányításra vonatkozik, vagy olyan intézkedésekre, amelyek kívül esnek az uniós jog 
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hatáskörén. E problémákkal az illetékes nemzeti hatóságokhoz kell fordulni. Ennélfogva a 
Bizottság elsősorban az esetlegesen uniós jogot sértő tevékenységeket fogja vizsgálni, azaz az 
építkezési és bontási munkálatokból származó 14 illegális hulladéklerakó létezését és ezeknek 
a helyi hatóságok általi hallgatólagos elfogadását, ami a hulladékokról szóló 2008/98/EK 
keretirányelv1 és a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv2 rendelkezéseibe ütközhet.

A Bizottság a következőkben felveszi a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, hogy további 
tájékoztatást kérjen a fent említett kérdésekben.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. október 30.

A petíció benyújtójának állításait alapul véve a Bizottság az EU Pilot eljárás keretében 
felvette a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal.

A petíció benyújtója és az illetékes hatóságok által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból 
úgy tűnik, hogy a petíció nem a szigorú értelemben vett illegális hulladéklerakókkal 
foglalkozik, hanem bizonyos hulladékoknak tiltott területeken történő, szabályellenes 
lerakásáról. Az ilyen hulladéklerakás mindenesetre sérti az európai uniós jogot, nevezetesen a 
hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet 3  és a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK 
irányelvet4.

A Bizottság rendelkezésére bocsátott információk alapján úgy tűnik, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet orvoslására. Ilyen intézkedések 
például a Gimenells városára és a tevékenységben részt vevő egyéb jogalanyokra (egyénekre 
és vállalatokra egyaránt) kiszabott szankciók, valamint az érintett területek megtisztítása.  
2013 júniusának közepére a tizennégy azonosított területből nyolcat ténylegesen 
megtisztítottak, kettőnek a rendbetételét pedig júliusra irányozták elő. A fennmaradó 
területekkel kapcsolatban előkészítő munkálatokat végeznek.

Következtetések

A Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy az illetékes hatóságok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket a helyzet orvoslására.
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