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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0744/2011, ktorú predkladá Maria Antónia Busto Ortiz, španielska 
štátna občianka, o likvidácii karcinogénnych kovov ponechaných na jej 
vidieckom pozemku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa sťažuje na baskické úrady, ktoré podľa nej uložili na jej majetku 
odpad obsahujúci veľmi vysoké úrovne karcinogénnych ťažkých kovov, ako sú nikel, chróm, 
arzén, hliník, železo, báryum, meď, zinok, mangán, kadmium, olovo a podobne. 
Predkladateľka petície má podozrenie, že práve toto je dôvodom chorôb všetkých jej 
rodinných príslušníkov vrátane psa. Uvádza, že ministerstvo zdravotníctva je povinné 
uplatňovať právne predpisy Spoločenstva. Vysvetľuje však, že úrady na jej žiadosti 
nereagujú, a preto sa obracia na inštitúcie Spoločenstva, aby zasiahli.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 4. novembra 2011. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 27. marca 2011

EÚ nemá žiadne právne predpisy ani normy, ktoré by obmedzovali prítomnosť ťažkých 
kovov v pôde. Z tohto dôvodu Komisia nemá žiadnu zákonnú možnosť zasiahnuť, aby 
preverila situáciu týkajúcu sa kvality pôdy a jej vplyvu.
Predkladateľka petície však spája znečistenie pôdy s údajným uložením odpadu v objeme 
497 m3 na jej majetku, t. j. s možným nezákonným ukladaním odpadu, čo by predstavovalo 
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porušenie smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov1 a článku 13 smernice 2008/98/ES o 
odpade (rámcová smernica o odpade2).
Predkladateľka petície neuvádza žiadne podrobnosti týkajúce sa charakteru alebo pôvodu 
uloženého odpadu ani okolnosti údajného konania. Na základe podozrení uvedených 
predkladateľkou petície Komisia plánuje overiť u príslušných španielskych orgánov, či došlo 
k takémuto nezákonnému ukladaniu odpadu, a ak áno, aké kroky boli podniknuté na nápravu 
situácie.

Závery

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

4. Odpoveď Komisie (1. revízia) doručená 29. novembra 2013

Komisia sa na základe sťažnosti predkladateľky petície a svojich úvodných zistení obrátila na 
španielske orgány využitím postupov v rámci projektu EU Pilot, aby overila, či údajné 
znečistenie pôdy súvisí s nesprávnym nakladaním s odpadom a najmä s nezákonnou skládkou 
odpadu.

Podľa španielskych orgánov je podstatou sťažnosti odpad (výkopová zemina a kamenivo),
ktorý na pozemku však nebol likvidovaný, ale dostal sa na pozemok pri rekultivácii pri 
spätnom zasypávaní (aby sa pozemok mohol využiť na stavebné účely). V tejto súvislosti 
treba pripomenúť, že zhodnocovanie inertného odpadu alebo odpadu, ktorý nie je nebezpečný 
a ktorý je vhodný na použitie pri asanačných/rekonštrukčných a zásypových prácach alebo na 
stavebné účely, nepredstavuje skládkovú činnosť.

Španielske orgány tiež informovali Komisiu, že miera znečistenia údajného materiálu je 
podobná miere znečistenia prirodzenej pôdy (pri porovnaní s referenčnými hodnotami v 
autonómnej oblasti Baskicko), a preto tento materiál nepredstavuje žiadne významné riziko.

Závery

Komisia zastáva názor, že na základe dostupných dôkazov nemožno v tomto prípade potvrdiť 
porušenie článku 13 smernice 2008/98/ES o odpade (rámcovej smernice o odpade3) ani 
smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov4.

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


