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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1385/2011, ktorú predkladá Antoni Bague Guerrero, španielsky 
štátny občan, o nezákonnom nakladaní s odpadom a urbanizačných 
postupoch v mestečku Gimenells i el Pla de la Font (Lleida)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície kritizuje závažnú a opakovanú nedbanlivosť na rôznych úrovniach 
verejnej správy voči nezákonnému nakladaniu s odpadom a urbanizačným postupom. 
Predovšetkým poukazuje na existenciu 14 nelegálnych skládok stavebného odpadu vo svojom 
mestečku Gimenells i el Pla de la Font (Lleida). Z uvedeného vyplýva, že po policajnom 
vyšetrovaní skládok v roku 2005 bola za jednu z týchto skládok uložená pokuta vo výške 600 
EUR, cena práce na náprave škôd sa odhaduje na 70 000 EUR a bude vykonaná na náklady 
miestnych obyvateľov. V liste zo septembra 2010 od katalánskej vlády sa okrem toho 
spomína priestupkové konanie začaté voči orgánom miestnej samosprávy v apríli 2010 
v súvislosti s nezákonnou likvidáciou odpadov. Vo všeobecnosti predkladateľ petície kritizuje 
skutočnosť, že v chránených lokalitách sa nezákonne vykonávajú stavebné činnosti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. apríla 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. augusta 2012

Predkladateľ petície podáva viacero sťažností na nezákonné činnosti vykonávané miestnymi 
orgánmi a podnikmi. Mnohé z nich sa vo všeobecnosti týkajú zlého riadenia zo strany 
miestnych orgánov alebo krokov, ktoré nepatria do pôsobnosti práva EÚ. Tieto sťažnosti by 
sa mali postúpiť príslušným vnútroštátnym orgánom. Komisia sa preto zameria na možné 
porušenie právnych predpisov EÚ – konkrétne existenciu a údajnú tichú akceptáciu 14 
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nelegálnych skládok stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktoré sú porušením smernice 
2008/98/ES o odpadoch (rámcová smernica o odpadoch1) a smernice 1999/31/ES o skládkach 
odpadov2.

Komisia sa obráti na španielske orgány so žiadosťou o vysvetlenie uvedených problémov.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Na základe tvrdení predkladateľa petície sa Komisia obrátila na španielske orgány 
prostredníctvom postupu v rámci projektu EU Pilot.

Z dokumentov predložených predkladateľom petície a príslušnými orgánmi vyplýva, že 
petícia sa týka nepravidelného zanechávania odpadov na nepovolených miestach (divoké 
skládky), nie existencie nelegálnych skládok v striktnom zmysle. V každom prípade by takáto 
likvidácia odpadu bola porušením ustanovení právnych predpisov Európskej únie, najmä 
smernice 2008/98/ES o odpadoch3 a smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov4.

Podľa informácií poskytnutých Komisii sa však zdá, že vnútroštátne príslušné orgány 
podnikajú potrebné kroky na riešenie situácie. Medzi tieto opatrenia patria sankcie uložené 
mestu Gimenells a iným subjektom zapojeným do tejto činnosti (fyzickým osobám 
a podnikom), ako aj čistenie dotknutých oblastí. Do polovice júna 2013 bolo už osem zo 
štrnástich zistených lokalít vyčistených a čistenie ďalších dvoch bolo naplánované na júl. 
Pokiaľ ide o zvyšné lokality, prebiehajú prípravné činnosti na čistenie.

Závery

Útvary Komisie dospeli k záveru, že príslušné orgány vykonávajú potrebné nápravné 
opatrenia.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
2 Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1 – 19.
3 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
4 Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1 – 19.


