
CM\1012842NL.doc PE508.083v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

29.11.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0744/2011, ingediend door Maria Antónia Busto Ortiz  (Spaanse 
nationaliteit), over de lozing van kankerverwekkende metalen op haar 
grondeigendom

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft een klacht over de Baskische overheid omdat die volgens haar lozingen heeft 
uitgevoerd op een van haar eigendommen die kankerverwekkende zware metalen bevatten, 
zoals nikkel, chroom, arseen, aluminium, ijzer, barium, koper, zink, mangaan, cadmium, lood, 
etc., met bijzonder hoge waarden. Indienster vermoedt dat alle leden van haar gezin, met 
inbegrip van de hond, daardoor ziek geworden zijn. Zij beweert dat het ministerie van 
Volksgezondheid verplicht is om de communautaire wetgeving toe te passen. Zij voegt daar 
echter aan toe dat zij er in haar eentje niet in slaagt om gehoord te worden en verzoekt de 
Europese instellingen daarom om tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Er bestaat geen EU-regelgeving die de aanwezigheid van zware metalen in de bodem beperkt.  
Daarom kan de Commissie wettelijk gezien niet tussenbeide komen om na te gaan wat de 
situatie is met betrekking tot de bodemkwaliteit en de gevolgen ervan.
De indiener koppelt de bodemvervuiling echter aan de vermeende storting van 497 m3 afval 
op haar eigendom, d.w.z. een mogelijke illegale storting van afvalstoffen, wat een overtreding 
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zou betekenen van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen1 en van 
artikel 13 van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (de kaderrichtlijn afvalstoffen2).
De indiener heeft echter geen gedetailleerde informatie verstrekt betreffende de aard of de 
oorsprong van het gestorte afval, noch over de omstandigheden van de vermeende handeling.  
De Commissie is voornemens om naar aanleiding van de door de indiener geuite 
beschuldigingen bij de bevoegde Spaanse autoriteiten na te gaan of er sprake is geweest van 
dergelijk illegaal storten en, in voorkomend geval, om te weten te komen welke maatregelen 
genomen zijn om de situatie recht te zetten.

Conclusies

De Commissie zal contact opnemen met de Spaanse autoriteiten met het oog op 
verduidelijking over de voornoemde kwesties.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013.

Naar aanleiding van de klacht van indienster en de eerste bevindingen van de Commissie 
heeft de Commissie via de EU Pilot-procedure contact opgenomen met de Spaanse 
autoriteiten om na te gaan of er een verband is tussen de vermeende bodemvervuiling en 
slecht afvalbeheer, in het bijzonder de illegale storting van afvalstoffen.

Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het bij het materiaal waarvan sprake is in de klacht, om 
afval (aarde en stenen van graafwerken) dat echter niet verwijderd is, maar opnieuw gebruikt 
als vulmateriaal (zodat het perceel gebruikt kan worden als bouwgrond). In dit verband moet 
eraan worden herinnerd dat de nuttige toepassing van inerte of niet-gevaarlijke afvalstoffen 
die bruikbaar zijn voor terreinophoging/terreinverbetering en aanaarding en daarmee voor 
bouwdoeleinden, geen stortactiviteit is.

De Spaanse autoriteiten hebben de Commissie ook laten weten dat het vervuilingsniveau van 
het materiaal vergelijkbaar is met dat van natuurlijke grond (in vergelijking met 
referentiewaarden in de autonome gemeenschap van Baskenland) en dat het materiaal daarom 
geen groot risico vormt.

Conclusies

De Commissie is van mening dat er, op basis van het beschikbare bewijsmateriaal, in dit geval 
geen schending kan worden vastgesteld van artikel 13 van Richtlijn 2008/98/EG betreffende 
afvalstoffen (kaderrichtlijn afvalstoffen3) of van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten 
van afvalstoffen4.
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