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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0744/2011, внесена от Мария Антония Бусто Ортиц, с испанско 
гражданство, относно незаконно изхвърляне на канцерогенни метали, 
които са били оставени в нейния селски имот

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от органите в Баския регион, които според нея са 
изхвърлили в имота й отпадъци, съдържащи много високи равнища на канцерогенни 
тежки метали като никел, хром, арсеник, алуминий, желязо, барий, мед, цинк, 
магнезий, кадмий, олово и т.н. Вносителката на петицията подозира, че това е 
причината, поради която всички членове на нейното семейство са болни, включително 
и кучето. Тя твърди, че Министерството на здравеопазването е длъжно да прилага 
законодателството на Общността. Тя обяснява обаче, че, що се отнася до самата нея, не 
е получила какъвто и да било отговор от органите и затова иска институциите на 
Общността да се намесят.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 04 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27.03.2013 г.

Не съществува законодателство нито стандарти на ЕС, които да определят гранични 
стойности на тежките метали в почвата.  По тази причина Комисията не разполага с 
правни възможности за намеса с цел установяване на качеството на почвата и 
последствията от него.
Вносителката на петицията обаче свързва замърсяването на почвата с твърдение за 
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отлагане на 497 м3 отпадъци в нейния имот, т.е. за потенциално незаконно депониране 
на отпадъци, което представлява нарушение на Директива 1999/31/EО относно 
депонирането на отпадъци1 и на член 13 от Директива 2008/98/EО относно отпадъците 
(Рамкова директива за отпадъците2).
Вносителката на петицията не съобщава подробности относно естеството или 
произхода на изхвърлените отпадъци, нито относно обстоятелствата около въпросното 
деяние.  Въз основа на твърденията на вносителката Комисията възнамерява съвместно 
с компетентните испански органи да извърши проверка дали действително е извършено 
незаконно депониране на отпадъци и съответно какви действия са били предприети за 
подобряване на положението.

Заключения

Комисията ще се свърже с испанските органи, за да получи разяснения по 
горепосочените въпроси.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 29 ноември 2013 г.

Вследствие на жалбата на вносителката на петицията и на първоначалните наблюдения 
на Комисията, Комисията се свърза с испанските органи в рамките на процедурата по 
проекта „EU Pilot“ за проверка дали твърденията за замърсяване на почвата са свързани 
с неправилно управление на отпадъците, по-специално с незаконно депониране.  

По данни на испанските органи материалът, посочен в жалбата, представлява отпадъци 
(изгребване на почва и камъни), които обаче не са били изхвърлени, а извлечени за 
насипване (така че теренът да може да бъде използван за строителство). Във връзка с 
това следва да се припомни, че извличането на инертни материали и неопасни 
отпадъци, подходящи за използване за работи по преустройство и възстановяване в 
строителството, не представлява дейност по депониране.

Освен това испанските органи уведомиха Комисията, че равнището на замърсяване с 
предполагаемия отпадъчен материал е подобно на това на естествената почва (в 
сравнение с референтните стойности в Баската автономна област) и че поради това този 
материал не представлява значим риск.

Заключения

Комисията е на мнение, че въз основа на наличните доказателства в този случай не 
може да се установи нарушение на член 13 от Директива 2008/98/ЕО относно 
отпадъците (Рамкова директива за отпадъците3), или на Директива 1999/31/ЕО относно 
депонирането на отпадъци4.
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