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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0744/2011, imressqa minn Maria Antónia Busto Ortiz, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, dwar id-dumping ta’ metalli karċinoġeniċi li tħallew fuq il-proprjetà li 
hija għandha fil-kampanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar l-awtoritajiet Baski li, skontha, ddepożitaw f’waħda mill-
proprjetajiet tagħha skart li fih livelli għoljin ħafna ta’ metalli karċinoġeniċi tqal bħan-nikil, 
il-kromju, l-arseniku, l-aluminju, il-ħadid, il-barju, ir-ram, iż-żingu, il-manganiż, il-kadmju u 
ċ-ċomb, eċċ. Il-petizzjonanta tissuspetta li din hija r-raġuni għala l-membri kollha tal-familja 
tagħha ma jifilħux, inkluż il-kelb. Hija ssostni li d-Dipartiment tas-Saħħa għandu l-obbligu li 
japplika l-leġiżlazzjoni Komunitarja. Madankollu, hi tispjega li, waħedha, mhi tikseb l-ebda 
risposta mingħand l-awtoritajiet u għalhekk qed tfittex l-intervent mill-istituzzjonijiet 
Komunitarji.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni jew normi tal-UE li jillimitaw il-preżenza ta’ metalli tqal fil-
ħamrija.  Għal dik ir-raġuni, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda bażi legali għal intervent 
sabiex tivverifika s-sitwazzjoni rigward il-kwalità tal-ħamrija u l-impatt tagħha.
Madankollu, il-petizzjonanta torbot il-kontaminazzjoni tal-ħamrija mal-allegat depożitu ta’ 
skart ta’ 497 m3 fil-proprjetà tagħha, jiġifieri potenzjalment rimi ta' skart f’miżbla illegali, li 
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jikkostitwixxi ksur tad-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f'terraferma1 u l-
Artikolu 13 tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (Direttiva Qafas dwar l-Iskart2).
Il-petizzjonanta ma tipprovdix dettalji rigward in-natura jew l-oriġini tal-iskart mormi u 
lanqas dwar iċ-ċirkostanzi tal-allegata azzjoni.  Abbażi tal-allegazzjonijiet ipprovduti mill-
petizzjonanta, il-Kummissjoni beħsiebha tivverifika mal-awtoritajiet Spanjoli kompetenti jekk 
fil-fatt seħħx rimi tal-iskart f’miżbla illegali ta’ dan it-tip u, jekk hu rilevanti, x'azzjonijiet 
ittieħdu biex titranġa s-sitwazzjoni.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Spanjoli biex tikseb kjarifika dwar il-
kwistjonijiet imsemmija hawn fuq.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Wara l-ilment mill-petizzjonanata u l-osservazzjonijiet inizjali tal-Kummissjoni, il-
Kummissjoni kkuntattjat l-awtoritajiet Spanjoli skont il-proċedura EU Pilot sabiex tivverifika 
jekk hemmx konnessjoni bejn il-kontaminazzjoni allegata tal-ħamrija u l-immaniġġjar ħażin 
tal-iskart , partikolarment mar-rimi f'miżbla illegali.

Skont l-awtoritajiet Spanjoli l-materjal suġġett għall-ilment huwa skart (ħamrija tal-iskavi u 
ġebel), li madankollu ma ġiex mormi iżda rkuprat għal operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid 
(sabiex ir-roqgħa tkun tista' tintuża għal skopijiet ta' bini). F'dan ir-rispett wieħed għandu 
jfakkar li l-irkupru ta' skart inert u mhux perikoluż li huwa adegwat, permezz tal-użu tiegħu fi 
żvilupp mill-ġdid/restawr u xogħol ta' mili, għal skopijiet ta' kostruzzjoni, ma jkunx 
jikkostitwixxi attività ta' rimi f'miżbla.

L-awtoritajiet Spanjoli infurmaw lill-Kummissjoni wkoll li l-livell ta' kontaminazzjoni tal-
materjal allegat huwa simili għal dak ta' ħamrija naturali (b'paragun mal-valuri ta' referenza 
fil-Komunità Awtonoma tal-Pajjiż Bask) u b'hekk il-materjal ma jippreżenta l-ebda periklu 
sinifikanti.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li, abbażi tal-evidenza disponibbli, ma jista' jiġi identifikat l-
ebda ksur tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (Direttiva Qafas dwar l-
Iskart3) jew tad-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f'terraferma4 f'dan il-każ.

                                               
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19
2 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
3 ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3.
4 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19


