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Tema: Peticija Nr. 1385/2011 dėl neteisėto atliekų tvarkymo ir miestų plėtros 
praktikos vietovėje Gimenells i el Pla de la Font (Leridoje), kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Antoni Bague Guerrero

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša apie rimtus ir pakartotinius aplaidumo atvejus įvairiais 
administravimo lygmenimis, susijusius su neteisėtu atliekų tvarkymu ir miestų plėtros 
praktika. Visų pirma jis pažymi, kad jo savivaldybėje Gimenells i el Pla de la Font (Leridoje) 
neteisėtai įrengta 14 statybinių atliekų sąvartynų. 2005 m. policijai atlikus sąvartyno tyrimą
dėl vienos sąvartynui įrengti parinktos vietos paskirta 600 EUR bauda, o padarytos žalos 
ištaisymo darbai, kuriuos atlyginti turės vietos gyventojai, įvertinti 70 000 EUR. 2010 m. 
rugsėjo mėn. laiške Katalonijos valdžios institucijos papildomai nurodė, kad 2010 m. 
balandžio mėn. pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš savivaldybės institucijas dėl 
neteisėto atliekų šalinimo. Apskritai peticijos pateikėjas piktinasi, kad saugomose teritorijose 
neteisėtai vykdoma statybų veikla.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Peticijos pateikėjas pateikia daugybę skundų dėl vietinių valdžios institucijų ir įmonių 
vykdomos neteisėtos veiklos. Daugelis skundų susiję su vietos valdžios institucijų netinkamai 
vykdomu valdymu arba su veiksmais, nepatenkančiais į ES teisės taikymo sritį. Šie skundai 
turi būti perduoti atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms. Todėl Komisija sutelks 
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dėmesį į galimą ES teisės aktų pažeidimą, t. y. į 14 neteisėtų statybinėms ir griovimo 
atliekoms skirtų sąvartynų egzistavimą ir tariamą tylų pritarimą jų buvimui, kadangi tai gali 
reikšti, jog pažeidžiama Pagrindų direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (Atliekų pagrindų 
direktyva1) ir Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų2.

Komisija susisieks su Ispanijos valdžios institucijomis, kad jos paaiškintų pirmiau minėtus 
klausimus.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Remdamasi peticijos pateikėjo įtarimais Komisija susisiekė su Ispanijos valdžios 
institucijomis pagal ES bandomąją procedūrą.

Peticijos pateikėjo ir kompetentingų institucijų pateikti dokumentai rodo, kad peticija susijusi 
su neteisėtu atliekų išmetimu tam nenumatytose vietose (išmetimas gamtoje), o ne neteisėtų 
sąvartynų įrengimu tiesiogine prasme. Bet kuriuo atveju toks atliekų išmetimas pažeistų 
Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, ypač Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų3 ir 
Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų4 nuostatas.

Nepaisant to, remiantis Komisijos pateikta informacija galima teigti, kad nacionalinės 
kompetentingos institucijos imasi būtinų priemonių padėčiai ištaisyti. Šios priemonės apima 
sankcijas Gimenells miestui ir įmonėms, užsiimančioms minėta veikla (individualioms 
įmonėms ir korporacijoms), ir užterštų vietovių valymą. Iš tikrųjų, iki 2013 m. birželio mėn. 
vidurio aštuonios iš keturiolikos nustatytų vietovių jau buvo išvalytos, o dviejų vietovių
valymas buvo numatytas liepos mėn. Likusiose vietovėse vykdomi paruošiamieji darbai.

Išvados

Komisijos tarnybos mano, kad kompetentingos institucijos imasi tinkamų taisomųjų 
priemonių.“
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