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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0744/2011, adresată de Maria Antónia Busto Ortiz, de cetățenie 
spaniolă, privind deversarea de metale cancerigene pe proprietatea sa din mediul 
rural

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă administrația bască, deoarece, potrivit petiționarei, aceasta a deversat pe 
una dintre proprietățile sale metale grele, cancerigene (precum nichel, crom, arsenic, 
aluminiu, fier, bariu, cupru, zinc, mangan, cadmiu, plumb etc.), cu grad de risc ridicat. 
Petiționara bănuiește că, din acest motiv, toată familia sa este bolnavă, inclusiv câinele 
acesteia. Aceasta pretinde ca Ministerul Sănătății să fie obligat să pună în aplicare legislația 
comunitară. Cu toate acestea, petiționara susține că singură nu reușește să se facă auzită și, 
prin urmare, solicită intervenția instituțiilor comunitare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Nu există niciun act legislativ sau norme ale UE care să limiteze prezența metalelor grele în 
sol. Din acest motiv, Comisia nu are posibilitatea legală de intervenție, pentru a verifica 
situația solului și impactul asupra acestuia.
Cu toate acestea, petiționara leagă contaminarea solului de o presupusă depozitare a 497m3 de 
deșeuri în proprietatea sa, adică o posibilă depozitarea ilegală a deșeurilor, ceea ce ar constitui 
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o încălcare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri1 și a articolului 13 din 
Directiva 2008/98/CE privind deșeurile (Directiva-cadru privind deșeurile2).
Petiționara nu oferă detalii cu privire la natura sau la originea deșeurilor depozitate și nici 
circumstanțele presupusei acțiuni. Pe baza afirmațiilor furnizate de petiționară, Comisia 
intenționează să verifice cu autoritățile spaniole competente dacă o astfel de depozitare ilegală 
de deșeuri a avut loc și, dacă este cazul, ce măsuri au fost luate pentru a corecta situația.

Concluzii

Comisia va contacta autoritățile spaniole în vederea obținerii unor lămuriri cu privire la 
problemele menționate mai sus.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 29 noiembrie 2013

Ca urmare a plângerii depuse de petiționară și a observațiilor inițiale ale Comisiei, aceasta din 
urmă a contactat autoritățile spaniole prin intermediul procedurii „UE Pilot” pentru a verifica 
dacă presupusa contaminare a solului are legătură cu o eventuală gestionare 
necorespunzătoare a deșeurilor, în special cu depozitarea lor ilegală.

Conform autorităților spaniole, plângerea are la bază existența unui deșeu (pământ rezultat din 
excavare și pietre) care, însă, nu a fost depozitat sub formă de deșeu, ci a fost utilizat ca 
rambleiaj (astfel încât parcela să poată fi folosită pentru construcții). În acest sens, trebuie 
amintit că recuperarea deșeurilor inerte sau nepericuloase, care pot fi destinate construcțiilor, 
prin folosirea lor în activități de reamenajare, restaurare și umplere, nu constituie o activitate 
de depozitare a deșeurilor. 

Autoritățile spaniole au informat, de asemenea, Comisia asupra faptului că nivelul de 
contaminare al presupusului material este asemănător cu cel al solului natural (în comparație 
cu valorile de referință ale Comunității autonome a Țării Bascilor), astfel încât acesta nu 
prezintă un risc semnificativ.

Concluzii

Comisia consideră că, pe baza dovezilor disponibile, nu se poate stabili, în acest caz, o 
încălcare a articolului 13 din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile (Directiva-cadru privind 
deșeurile3) sau a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor4.
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