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Temats: Lūgumraksts Nr. 1385/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antoni Bague 
Guerrero, par nelikumīgām darbībām atkritumu apsaimniekošanas un 
pilsētplānošanas jomā Gimenells i el Pla de la Font pilsētā (Ļeida)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par rupjām un atkārtotām neuzmanības kļūdām, ko 
pieļāvušas dažādas administratīvās iestādes saistībā ar nelikumīgām darbībām atkritumu 
apsaimniekošanas un pilsētattīstības jomā. Konkrētāk, viņš norāda uz 14 nelikumīgām 
būvgružu izgāztuvēm viņa pilsētā Gimenells i el Pla de la Font (Ļeida). Šķiet, ka pēc 
2005. gadā veiktās policijas izmeklēšanas saistībā ar izgāztuvēm par vienu no izgāztuvēm tika 
noteikts naudas sods EUR 600, lai gan kaitējuma novēršanas izmaksas ir lēstas EUR 70 000 
apmērā un tās apmaksās vietējie iedzīvotāji. Arī 2010. gada septembra vēstulē, ko nosūtījusi 
Katalonijas valdība, ir minēta pārkāpuma procedūra, kas 2010. gada aprīlī uzsākta pret 
pašvaldības iestādēm saistībā ar nelikumīgu atkritumu apglabāšanu. Plašākā nozīmē, 
lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka būvdarbi tiek nelikumīgi veikti aizsargātās teritorijās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Lūgumraksta iesniedzējam ir vairākas pretenzijas pret vietējo iestāžu un uzņēmumu 
nelikumīgajām darbībām. Daudzas pretenzijas attiecas uz vietējo iestāžu vispārējo slikto 
vadību vai darbībām, kas neietilpst ES tiesību aktu darbības jomā. Šīs pretenzijas ir 
adresējamas attiecīgajām valsts iestādēm. Tālab Komisija galvenokārt pievērsīsies 
iespējamiem ES tiesību aktu pārkāpumiem — proti, 14 nelikumīgi ierīkotajām izgāztuvēm 
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atkritumiem, kuri radušies būvdarbos un ēku nojaukšanā, un tam, ka vietējās iestādes esot 
klusībā samierinājušās ar šo faktu, kas var būt pretrunā Direktīvai 2008/98/EK par 
atkritumiem (Atkritumu pamatdirektīva1) un Direktīvai 1999/31/EK par atkritumu 
poligoniem2.

Komisija sazināsies ar Spānijas iestādēm, lai saņemtu paskaidrojumus par iepriekš minētajiem 
jautājumiem.”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja teikto, Komisija sazinājās ar Spānijas iestādēm, 
izmantojot EU Pilot procedūru.

No lūgumraksta iesniedzēja un kompetento iestāžu sniegtajiem dokumentiem izriet, ka 
lūgumrakstā ir runa par atkritumu nelikumīgu atstāšanu neatļautās vietās, nevis par nelikumīgi 
ierīkotām izgāztuvēm šā vārda tiešajā nozīmē. Jebkurā gadījumā šāda atkritumu izgāšana ir 
pretruna Eiropas Savienības tiesību aktiem, jo īpaši Direktīvai 2008/98/ES par atkritumiem3

un Direktīvai 1999/31/EK par atkritumu poligoniem4.

Spriežot pēc Komisijas sniegtās informācijas, tomēr šķiet, ka kompetentās valsts iestādes veic 
vajadzīgos pasākumus, lai uzlabotu radušos stāvokli. Minētie pasākumi paredz sankcijas pret 
pilsētu Gimemells un pret citiem ar minēto darbību saistītajiem subjektiem (gan 
privātpersonām, gan uzņēmējsabiedrībām), kā arī attiecīgo teritoriju attīrīšanu. Līdz 
2013. gada jūnija vidum astoņas no četrpadsmit apzinātajām vietām tiešām jau ir attīrītas, un 
vēl divu vietu attīrīšana paredzēta jūlijā. Pārējās vietās notiek priekšdarbi.

Secinājumi

Komisijas dienesti uzskata, ka kompetentās iestādes veic pienācīgus pasākumus stāvokļa 
uzlabošanai.

                                               
1 OV L 312, 28.11.2008., 3. lpp.
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4 OV L 182, 16.7.1999., 1.-19. lpp.


