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Betreft: Verzoekschrift 1385/2011, ingediend door Antoni Bague Guerrero (Spaanse 
nationaliteit), over illegaal afvalstoffenbeheer en urbanisatiepraktijken in 
Gimenells i el Pla de la Font (Lleida)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt dat er op verschillende bestuursniveaus ernstige en herhaalde onachtzaamheid 
bestaat wat betreft illegaal afvalbeheer en illegale urbanisatiepraktijken. Hij wijst met name 
op het bestaan van 14 illegale stortplaatsen voor bouwafval in zijn gemeente, Gimenells i el 
Pla de la Font (Lleida). In 2005 leidde een onderzoek van de politie naar de stortplaatsen 
blijkbaar tot een boete van 600 euro in verband met een van de sites, terwijl de kosten voor 
het herstellen van de schade zouden oplopen tot 70 000 euro en verhaald zouden worden op 
de lokale inwoners. Bovendien maakte de regering van Catalonië per brief van september 
2010 melding van een inbreukprocedure die in april 2010 tegen de gemeentelijke autoriteiten 
werd geopend, in verband met het dumpen van illegale afvalstoffen. Meer in het algemeen 
klaagt indiener dat de bouwactiviteiten illegaal plaatsvinden in beschermde gebieden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Indiener klaagt over verschillende illegale activiteiten die zouden zijn uitgevoerd door 
plaatselijke autoriteiten en bedrijven. Veel van deze klachten betreffen het algemene 
wanbeheer door de plaatselijke autoriteiten of handelingen die niet binnen het 
toepassingsgebied van het EU-recht vallen. Deze klachten dienen te worden doorverwezen 
naar de relevante nationale autoriteiten. De Commissie zal zich daarom richten op de 
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mogelijke schending van de EU-regelgeving, namelijk het bestaan en de vermeende 
stilzwijgende goedkeuring van 14 illegale stortplaatsen voor bouw- en sloopafval, wat 
mogelijk een schending inhoudt van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen 
(kaderrichtlijn afvalstoffen1) en Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van 
afvalstoffen2.

De Commissie zal contact opnemen met de Spaanse autoriteiten ter verduidelijking van de 
voornoemde kwesties.

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 30 oktober 2013

Op grond van indieners beweringen heeft de Commissie via de EU Pilot-procedure contact 
opgenomen met de Spaanse autoriteiten.

Uit de gegevens die indiener en de bevoegde autoriteiten beschikbaar hebben gesteld, blijkt 
dat het verzoekschrift niet zozeer gaat over het bestaan van illegale stortplaatsen in strikte zin, 
maar over het onregelmatig achterlaten van afval op plekken waar dat niet is toegestaan 
(sluikstorten). Dergelijke afvalstortingen zijn hoe dan ook in strijd met de bepalingen in EU-
regelgeving, met name Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen3 en Richtlijn 
1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen4.

Op basis van de aan de Commissie verstrekte informatie lijkt het er echter op dat de bevoegde 
nationale autoriteiten de nodige maatregelen nemen om de situatie te verbeteren. Deze 
maatregelen omvatten sancties tegen de stad Gimenells en andere partijen die bij de kwestie 
betrokken zijn (zowel personen als rechtspersonen), evenals het opruimen van de betreffende 
gebieden. Halverwege juni 2013 waren acht van de veertien locaties al opgeruimd en in juli 
zou dat met nog twee locaties gebeuren. Wat betreft de overige locaties worden op dit 
moment voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Conclusies

De diensten van de Commissie zijn van mening dat de bevoegde autoriteiten passende 
maatregelen nemen ter verbetering van de situatie.

                                               
1 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
3 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.
4 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.


