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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0744/2011 af Maria Antónia Busto Ortiz, spansk statsborger, 
om efterladelse af kræftfremkaldende metaller på hendes landejendom 

1. Sammendrag

Andrageren klager over de baskiske myndigheder, fordi de ifølge hende på en af hendes 
ejendomme har dumpet affald, der indeholder meget høje værdier af kræftfremkaldende 
tungmetaller som nikkel, krom, arsen, aluminium, jern, barium, kobber, zink, mangan, 
kadmium, bly etc. Andrageren har mistanke om, at dette er grunden til, at alle hendes 
familiemedlemmer er syge, inklusive hunden. Hun mener, at sundhedsstyrelsen burde være 
forpligtet til at anvende fællesskabslovgivningen. Hun forklarer imidlertid, at det ikke lykkes 
hende at blive hørt alene, og hun beder derfor Fællesskabets institutioner om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Der findes ingen EU-lovgivning eller EU-normer, der begrænser forekomsten af tungmetaller 
i jorden. Kommissionen har derfor ingen juridisk mulighed for at gribe ind med henblik på at 
kontrollere situationen vedrørende jordbundens kvalitet og virkningerne heraf.

Andrageren kæder dog forureningen af jorden sammen med en påstået deponering af 497 m3 
affald på hendes ejendom, dvs. potentiel ulovlig deponering af affald, der ville udgøre en 
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overtrædelse af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald1 og artikel 13 i direktiv 
2008/98/EF om affald (rammedirektivet om affald).

Andrageren giver ingen nærmere oplysninger om det deponerede affalds art eller oprindelse 
eller om omstændighederne ved den påståede handling. På baggrund af andragerens påstande 
har Kommissionen til hensigt at rette henvendelse til de kompetente spanske myndigheder for 
at få klarlagt, om der har fundet en sådan ulovlig affaldsdeponering sted, og, hvis det er 
tilfældet, hvilke skridt der er taget for at afhjælpe situationen.

Konklusion

Kommissionen vil tage kontakt til de spanske myndigheder for at få klarhed over ovennævnte 
spørgsmål.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 29. november 2013

Efter andragerens klage og Kommissionens indledende bemærkninger har Kommissionen 
kontaktet de spanske myndigheder via EU-pilotordningen for at undersøge, om den påståede 
jordforurening skyldes ukorrekt affaldsforvaltning, navnlig ulovlig deponering.

Ifølge de spanske myndigheder er der i forbindelse med det materiale, der er genstand for 
klagen, tale om affald (afgravet jord og sten), som dog ikke er blevet bortskaffet, men 
nyttiggjort som opfyldningsmateriale (så at parcellen kan anvendes til byggeformål). I denne 
sammenhæng skal der mindes om, at nyttiggørelse af inert eller ikke farligt affald til 
terrænregulerings-/retablerings- og opfyldningsarbejde eller til byggeformål ikke kan udgøre 
en deponeringsaktivitet.

De spanske myndigheder har også underrettet Kommissionen om, at det angivelige affalds 
forureningsniveau svarer til forureningsniveauet i naturlig jordbund (sammenlignet med 
referenceværdier i den selvstyrende region Baskerlandet), og at materialet derfor ikke 
indebærer nogen væsentlig risiko.

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at der på grundlag af den tilgængelige dokumentation 
ikke kan konstateres nogen overtrædelse af artikel 13 i direktiv 2008/98/EF om affald 
(affaldsrammedirektivet2) eller af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald3 i denne sag.

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
2 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.
3 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.


