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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0744/2011 της Maria Antónia Busto Ortiz, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόρριψη καρκινογόνων μετάλλων που έχουν εναποτεθεί στην 
εξοχική της κατοικία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τις βασκικές αρχές, ισχυριζόμενη ότι έχουν απορρίψει σε χώρο 
ιδιοκτησίας της απόβλητα που παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε 
καρκινογόνα βαρέα μέταλλα, όπως νικέλιο, χρώμιο, αρσενικό, αργίλιο, σίδηρο, βάριο, χαλκό, 
ψευδάργυρο, μαγγάνιο, κάδμιο, μόλυβδο κ.λπ. Η αναφέρουσα υποψιάζεται ότι αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο νοσούν όλα τα μέλη της οικογένειάς της, όπως και ο σκύλος της. 
Διατείνεται ότι το Υπουργείο Υγείας υποχρεούται να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία, 
αλλά διευκρινίζει ότι, μόνη της, δεν λαμβάνει καμία απολύτως απάντηση από τις αρχές και 
ως εκ τούτου ζητεί την παρέμβαση των κοινοτικών θεσμικών οργάνων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Δεν υπάρχει νομοθεσία ή κανόνες της ΕΕ που να περιορίζουν την παρουσία βαρέων 
μετάλλων στο έδαφος. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή δεν έχει νομική δυνατότητα 
παρέμβασης προκειμένου να εξακριβώσει την κατάσταση όσον αφορά την ποιότητα του 
εδάφους και των σχετικών επιπτώσεων.
Ωστόσο, η αναφέρουσα συνδέει την μόλυνση του εδάφους με την εναπόθεση, όπως 
ισχυρίζεται, 497 m3 αποβλήτων στην περιουσία της, δηλαδή με την ενδεχόμενη παράνομη 
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υγειονομική ταφή αποβλήτων, που συνιστά παραβίαση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ1 για την 
υγειονομική ταφή αποβλήτων και του άρθρου 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα 
(οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα)2

Η αναφέρουσα δεν διευκρινίζει τη φύση ή την προέλευση των αποβλήτων που εναποτέθηκαν, 
ούτε και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πράξη που καταγγέλλει. Με βάση 
τους ισχυρισμούς της αναφέρουσας η Επιτροπή προτίθεται να εξακριβώσει από τις αρμόδιες 
ισπανικές αρχές εάν πραγματοποιήθηκε παράνομη υγειονομική ταφή και, κατά περίπτωση, 
εάν έχουν ληφθεί επανορθωτικά μέτρα.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις ισπανικές αρχές προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις 
σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Κατόπιν της καταγγελίας της αναφέρουσας και των τελικών παρατηρήσεων της Επιτροπής, η 
Επιτροπή επικοινώνησε με τις ισπανικές αρχές μέσω της διαδικασίας EU Pilot προκειμένου 
να εξακριβώσει εάν εικαζόμενη ρύπανση του εδάφους συνδέεται με ακατάλληλη διαχείριση 
αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά την παράνομη υγειονομική ταφή αποβλήτων.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, τα υλικά που αφορά η καταγγελία συνιστούν απόβλητα 
(χώμα εκσκαφής και πέτρες), τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν διατεθεί αλλά αξιοποιηθεί ως 
υλικό επίχωσης (προκειμένου το αγροτεμάχιο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κατασκευαστικούς σκοπούς). Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η αξιοποίηση 
αδρανών ή μη επικίνδυνων αποβλήτων που κρίνονται κατάλληλα, μέσω της χρησιμοποίησής 
τους σε έργα αναδιάρθρωσης/αποκατάστασης και επίχωσης ή για κατασκευαστικούς σκοπούς 
δεν αποτελεί δραστηριότητα υγειονομικής ταφής.

Οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν επίσης την Επιτροπή σχετικά με το επίπεδο ρύπανσης των εν 
λόγω υλικών, το οποίο είναι παρόμοιο με εκείνο του φυσικού εδάφους (σε σύγκριση με τις 
τιμές αναφοράς στις αυτόνομη κοινότητα της Χώρας των Βάσκων) και συνεπώς δεν συνιστά 
σοβαρό κίνδυνο.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία, δεν διαπιστώνεται παραβίαση του άρθρου 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
σχετικά με τα απόβλητα (οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα3) ούτε και της οδηγίας 1999/31/ΕΚ
περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων4.

                                               
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19
2 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
3 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
4 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1-19


