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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi Baskų krašto valdžios institucijomis: jos, pasak peticijos 
pateikėjos, viename iš jai priklausančių sklypų išvertė atliekas, kuriose yra labai didelis kiekis 
kancerogeninių sunkiųjų metalų, pvz., nikelio, chromo, arseno, aliuminio, geležies, bario, 
vario, cinko, mangano, kadmio, švino ir kt. Peticijos pateikėja įtaria, kad dėl šios priežasties 
visi jos šeimos nariai ir jos šuo serga. Ji teigia, kad Sveikatos apsaugos departamentas 
įpareigotas taikyti Bendrijos teisės aktus. Vis dėlto, peticijos pateikėjos tvirtinimu, jai vienai 
nepavyksta gauti jokio valdžios institucijų atsako ir todėl ji siekia Bendrijos institucijų 
įsikišimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

Nesama ES teisės aktų ar normų, kuriomis būtų ribojamas dirvožemyje esančių sunkiųjų 
metalų kiekis. Dėl šios priežasties Komisija neturi jokių teisinių galimybių įsikišti, kad 
įvertintų su dirvožemio būkle susijusią padėtį ir jos poveikį.
Tačiau peticijos pateikėja sieja dirvožemio taršą ir tariamą 497 m3 atliekų išpylimą jos 
valdoje, t. y. galimą neteisėtą atliekų išvertimą – tai būtų Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
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sąvartynų1 ir Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų (Atliekų pagrindų direktyvos2) 13 straipsnio 
pažeidimas.
Peticijos pateikėja nepateikia jokios išsamios informacijos nei apie išpiltų atliekų pobūdį ar 
kilmę, nei apie tariamos veiklos aplinkybes. Atsižvelgdama į peticijos pateikėjos pateiktus 
įtarimus, Komisija ketina kreiptis į kompetentingas Ispanijos valdžios institucijas ir patikrinti, 
ar toks neteisėtas atliekų išvertimas tikrai įvyko, ir, jei taip, kokių veiksmų imtasi siekiant 
ištaisyti padėtį.

Išvados

Komisija kreipsis į Ispanijos valdžios institucijas, kad gautų minėtųjų problemų paaiškinimus.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjos skundą ir į pradines Komisijos pastabas, Komisija pagal 
ES bandomąją procedūrą kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas siekdama patikrinti, ar 
tariama dirvožemio tarša susijusi su netinkamu atliekų tvarkymu, ypač su neteisėtu atliekų 
išvertimu.

Pasak Ispanijos valdžios institucijų, medžiagos, dėl kurių pateiktas skundas, yra atliekos 
(iškasta dirva ir akmenys), kurios vis dėlto nebuvo pašalintos, tačiau panaudotos kaip užpilas 
(tam, kad sklypas galėtų būti naudojamas statybai). Šiuo požiūriu reikėtų priminti, kad 
inertinių ar nepavojingų atliekų, kurios tinkamos statybai, panaudojimas rekultyvavimo ir 
(arba) atkūrimo ir užpildymo darbams nėra sąvartynų veikla.

Ispanijos valdžios institucijos taip pat informavo Komisiją, kad tariamų medžiagų taršos lygis 
yra panašus į tikro dirvožemio taršos lygį (palyginti su Baskų krašto autonominės 
bendruomenės pamatinėmis vertėmis) ir kad dėl to šios medžiagos nekelia didelio pavojaus.

Išvados

Komisija mano, kad, remiantis turimais įrodymais, šiuo atveju jokio Direktyvos 2008/98/EB 
dėl atliekų (Atliekų pagrindų direktyvos3) 13 straipsnio ar Direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų4 pažeidimo negalima nustatyti.
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