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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1385/2011, adresată de Antoni Bague Guerrero, de cetățenie spaniolă, 
privind practicile ilegale de gestionare a deșeurilor și de urbanizare din Gimenells 
i el Pla de la Font (Lleida)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță neglijența gravă și repetată, la diferite niveluri administrative, față de 
practicile ilegale de gestionare a deșeurilor și de urbanizare. În special, acesta indică existența 
a 14 depozite ilegale de deșeuri provenind din construcții în orașul său, Gimenells i el Pla de 
la Font (Lleida). Se pare că o anchetă a poliției, desfășurată în 2005 la depozitele de deșeuri, a 
condus la aplicarea unei amenzi în valoare de 600 de euro pentru unul din depozite, în timp ce 
costurile de remediere a daunelor sunt estimate la 70 000 de euro și vor fi suportate de către 
localnici. O scrisoare din partea guvernului din Catalonia, din septembrie 2010, menționează 
și procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschisă împotriva autorităților 
municipale în aprilie 2010, în legătură cu eliminarea ilegală a deșeurilor. În general, 
petiționarul denunță faptul că activitățile de construcție se desfășoară în mod ilegal în zone 
protejate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul depune o serie de reclamații cu privire la activitățile ilegale desfășurate de 
autoritățile și de societățile de la nivel local. Multe reclamații se referă la gestionarea în 
general defectuoasă, din partea autorităților locale, sau la acțiuni care nu intră în sfera de 
aplicare a dreptului UE. Aceste reclamații ar trebui transmise autorităților naționale 
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competente. Prin urmare, Comisia se va concentra pe posibila încălcare a legislației UE, și 
anume pe existența și presupusa acceptare tacită a 14 depozite ilegale de deșeuri provenind 
din construcții și demolări, care ar reprezenta o încălcare a Directivei 2008/98/CE privind 
deșeurile (Directiva-cadru privind deșeurile1) și a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de 
deșeuri2.

Comisia va contacta autoritățile spaniole în vederea obținerii unor lămuriri cu privire la 
problemele menționate anterior.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 octombrie 2013

Pornind de la reclamațiile petiționarului, Comisia a contactat autoritățile spaniole în cadrul 
procedurii EU Pilot.

Din documentele prezentate de petiționar și de autoritățile competente reiese că petiția se 
referă mai degrabă la abandonarea neregulamentară a deșeurilor în locuri neautorizate (puncte 
de depozitare ilegală a deșeurilor) și nu atât la existența în strictul sens al cuvântului a unor 
depozite ilegale de deșeuri. În orice caz, astfel de descărcări de deșeuri ar încălca dispozițiile 
legislației Uniunii Europene, în special ale Directivei 2008/98/CE privind deșeurile3 și ale 
Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri4.

Conform informațiilor prezentate Comisiei, se pare că totuși autoritățile naționale competente 
iau măsurile necesare pentru a remedia situația. Aceste măsuri cuprind sancțiuni împotriva 
orașului Gimenells și a altor entități implicate în această activitate (atât persoane fizice cât și 
întreprinderi), precum și decontaminarea zonelor afectate. Într-adevăr, opt din cele 14 
depozite identificate fuseseră deja decontaminate până la jumătatea lunii iunie 2013, iar 
decontaminarea altor două depozite era programată pentru luna iulie. În cazul celorlalte 
depozite, pregătirile se află în desfășurare.

Concluzii

Serviciile Comisiei consideră că autoritățile competente iau măsuri de remediere adecvate.
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