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Temats: Lūgumraksts Nr. 0744/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria 
Antónia Busto Ortiz, par kancerogēnu metālu izgāšanu un atstāšanu viņas 
lauku īpašuma teritorijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par Basku zemes iestādēm, kuras saskaņā ar viņas sniegto 
informāciju vienā no viņas īpašumiem ir izvietojušas atkritumus, kas satur ļoti daudz tādu 
kancerogēno smago metālu kā niķelis, hroms, arsēns, alumīnijs, dzelzs, bārijs, varš, cinks, 
mangāns, kadmijs, svins utt. Lūgumraksta iesniedzēja izsaka aizdomas, ka šā iemesla dēļ visi 
viņas ģimenes locekļi, tostarp suns, ir slimi. Viņa apgalvo, ka Veselības aizsardzības 
departamentam ir jāpiemēro Kopienas tiesību akti. Viņa skaidro, ka pašas spēkiem viņai nav 
izdevies saņemt atbildi no iestādēm, un tādēļ viņa lūdz Kopienas iestādes iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Nav tāda ES tiesību akta vai normas, ar ko ierobežo smago metālu klātbūtni augsnē. Tādēļ 
Komisijai nav juridisku iespēju iejaukties, lai pārbaudītu situāciju attiecībā uz augsnes 
kvalitāti un tās ietekmi.
Tomēr lūgumraksta iesniedzēja ir norādījusi, ka esot piesārņota augsne, viņas īpašumā it kā 
izgāžot 497 m3 atkritumu, t. i., iespējams, ka nelegāli izgāzti atkritumi, kas būtu 
Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem un Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 
13. panta (Atkritumu pamatdirektīvas) pārkāpums.
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Lūgumraksta iesniedzēja nesniedz nekādus precizējumus par izgāzto atkritumu veidu vai 
izcelsmi, nedz arī norāda iespējami notikušo darbību apstākļus. Pamatojoties uz lūgumraksta 
iesniedzējas norādītajām apsūdzībām, Komisija plāno no Spānijas kompetentajām iestādēm 
saņemt informāciju par to, vai šāda atkritumu izgāšana ir notikusi, un — attiecīgā 
gadījumā — konstatēt, kādi pasākumi veikti, lai šo situāciju labotu.

Secinājums

Komisija sazināsies ar Spānijas iestādēm, lai saņemtu paskaidrojumus par iepriekš minētajiem 
jautājumiem.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Pēc lūgumraksta saņemšanas un Komisijas sākotnējiem novērojumiem Komisija, izmantojot 
ES Pilot procedūru, sazinājās ar Spānijas iestādēm, lai iegūtu informāciju, vai iespējamais 
augsnes piesārņojums saistīts ar nepiemērotu atkritumu apsaimniekošanu, jo īpaši —
atkritumu nelikumīgu izgāšanu.

Saskaņā ar Spānijas iestāžu sniegtajām ziņām sūdzībā minētais materiāls ir pārpalikumi 
(izrakta grunts un akmeņi), taču tie nav apglabāti, bet gan reģenerēti kā aizbēršanas materiāls 
(lai daļu no tiem varētu izmantot celtniecībā). Šajā sakarā jāatgādina, ka inertu vai nebīstamu 
atkritumu reģenerācija, kas piemēroti izmantošanai celtniecības nolūkiem 
labiekārtošanā/atjaunošanā vai aizbēršanai, nav uzskatāma par atkritumu izgāztuves darbību.

Spānijas iestādes ir arī informējušas Komisiju, ka piesārņotāju koncentrācija minētajā 
materiālā ir tāda pati kā dabīgas izcelsmes gruntī (salīdzinot ar atsauces vērtībām Basku 
zemes reģionā) un tādēļ nerada būtisku apdraudējumu.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka, ņemot vērā pieejamos pierādījumus, šajā gadījumā nav saskatāms ne 
Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem (Atkritumu pamatdirektīva1) 13. panta, ne Direktīvas 
1999/31/EK par atkritumu poligoniem2 pārkāpums.

                                               
1 OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.
2 OV L 182, 16.7.1999., 1.-19. lpp.


