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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0744/2011, którą złożyła Maria Antónia Busto Ortiz (Hiszpania), 
w sprawie metali rakotwórczych porzuconych na jej wiejskiej posesji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się władzom baskijskim, które, jak twierdzi, składują na terenie 
jednej z jej posesji odpady zawierające znaczne ilości rakotwórczych metali ciężkich takich 
jak nikiel, chrom, arsen, glin, żelazo, bar, miedź, cynk, mangan, kadm, ołów itp. Składająca 
petycję podejrzewa, że z tego powodu zachorowała cała jej rodzina, a także pies. Jest ona 
zdania, że Departament Zdrowia zobowiązany jest do stosowania przepisów wspólnotowych. 
Jednak jak twierdzi składająca petycję, władze nie udzielają odpowiedzi na jej skargi, dlatego 
zwraca się ona o podjęcie działań do instytucji wspólnotowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Nie istnieją przepisy lub normy UE, które ograniczałyby obecność metali ciężkich w glebie. Z 
tej przyczyny Komisja nie ma prawnej możliwości, aby zainterweniować w celu sprawdzenia 
sytuacji dotyczącej jakości gleby oraz jej skutków.
Niemniej jednak składająca petycję wiąże skażenie gleby z rzekomym składowaniem 497 m3

odpadów na jej posesji, tj. z potencjalnym nielegalnym składowaniem odpadów, co 
stanowiłoby naruszenie dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów1 oraz art. 

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
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13 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów1).
Składająca petycję nie przedstawia żadnych szczegółów dotyczących cech lub pochodzenia 
składowanych odpadów ani okoliczności towarzyszących rzekomemu czynowi. Na podstawie 
zarzutów przedstawionych przez składającą petycję Komisja zamierza zwrócić się do 
właściwych władz hiszpańskich w celu sprawdzenia, czy takie nielegalne składowanie 
odpadów miało miejsce i, w stosownym przypadku, jakie działania naprawcze zostały 
podjęte.

Wnioski

Komisja skontaktuje się z władzami Hiszpanii w celu uzyskania wyjaśnień na temat wyżej 
wymienionych kwestii.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Po otrzymaniu od składającej petycję skargi oraz po poczynieniu wstępnych obserwacji 
Komisja skontaktowała się z władzami Hiszpanii, wykorzystując procedurę EU Pilot, w celu 
sprawdzenia, czy rzekome skażenie gleby wiąże się z niewłaściwą gospodarką odpadami, w 
szczególności z nielegalnym składowaniem odpadów.

Zdaniem władz Hiszpanii przedmiotem skargi są odpady wydobywcze (ziemia i kamienie), 
których jednak nie usunięto, lecz zagospodarowano do zasypania wykopów (tak aby działkę 
można było wykorzystać do celów budowlanych). W związku z powyższym należy 
przypomnieć, że odzyskiwanie odpowiednich odpadów obojętnych lub odpadów innych niż 
odpady niebezpieczne poprzez ich wykorzystanie w ponownej przebudowie lub odnawianiu i 
wypełnianiu lub w celach budowlanych nie jest działaniem związanym ze składowaniem.

Władze Hiszpanii poinformowały również Komisję, że poziom skażenia rzekomego materiału 
jest podobny do poziomu skażenia gleby (w porównaniu użyto wartości referencyjnych we 
Wspólnocie Autonomicznej Kraju Basków), w związku z czym materiał nie stanowi 
znaczącego zagrożenia.

Wnioski

Komisja jest zdania, że zważywszy na dostępne dowody, nie można w tym przypadku 
stwierdzić naruszenia art. 13 dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów (dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów2) ani dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania 
odpadów3.

                                               
1 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
2 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.
3 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.


