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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0073/2011, внесена от Elisabeth Casanovas, с испанско 
гражданство, от името на „Esquerra republicana de Cataluña“, относно 
разполагането на съоръжения за обеззаразяване на почвата в община 
Ullastrell в Барселона

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изказва опасения относно разполагането в Ullastrell на 
съоръжение за обеззаразяване на почвата, съдържаща тежки метали, твърдейки, че 
съоръжението не отговаря на изискванията съгласно правото на Общността (Директива 
2004/107/ЕО относно съдържанието на арсен, кадмий, живак, никел и полициклични 
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух и Директива 2008/98/ЕО относно 
отпадъците).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Вносителката твърди, че почвата, която ще бъде обработвана в съоръжението за 
обработка на почви, следва да бъде класифицирана като опасен отпадък. Следва се 
отбележи, че приложение III към Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците1, в 
допълнение към член 2 от Решение 2000/532/ЕО относно европейския списък на 
отпадъците2, определя рамката за оценка на нивото на опасност на отпадъците. Въпреки 
                                               
1 ОВ L 312, 22.11.2008 г. 
2 ОВ L 226, 6.9.2000 г.
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това предоставената информация не позволява да бъде определено със сигурност дали 
почвата следва да бъде класифицирана като опасна, или не. 

Освен това, за въпросното съоръжение може да е необходимо разрешително, издадено 
съгласно Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (Директива за КПКЗ)1, както е посочено в приложение I към 
директивата, Дейност 5.1. Предоставената информация обаче е недостатъчна, за да може 
да се прецени дали случаят е такъв.

Ако е необходимо разрешително съгласно директивата за КПКЗ, инсталациите, които 
попадат в нейния обхват, трябва да функционират с разрешителни, които съдържат 
пределни стойности на емисиите, базирани на най-добрите налични техники (НДНТ), 
проектирани с цел предотвратяване, а в случаите, когато това е практически невъзможно –
като цяло намаляване на емисиите и на въздействието им върху околната среда. Освен 
това директивата за КПКЗ предвижда включването на обществеността в издаването на 
разрешителни за инсталациите, попадащи в обхвата й.

Комисията ще се свърже с компетентните испански органи и ще изиска допълнителна 
информация относно съоръжението за обезвреждане на почвата, разрешителното за него и 
почвата, която ще се обработва там. Въз основа на тази информация Комисията ще оцени 
съответствието на съоръжението с изискванията на законодателството на ЕС.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 20 април 2012 г.

Вносителката на петицията изказва опасения относно разполагането в Ullastrell на 
съоръжение за обеззаразяване на почвата, съдържаща тежки метали, твърдейки, че 
съоръжението не отговаря на изискванията съгласно законодателството на ЕС 
(Директива 2004/107/ЕО относно съдържанието на арсен, кадмий, живак, никел и 
полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух2) и Директива 
2008/98/ЕО относно отпадъците3.

Вносителката твърди, че почвата, която ще бъде обработвана в съоръжението за 
обработка на почви, следва да бъде класифицирана като опасен отпадък. Следва се 
отбележи, че приложение III към Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, в 
допълнение към член 2 от Решение 2000/532/ЕО относно списъка на отпадъците на ЕС4, 
осигурява рамката за оценка на нивото на опасност на отпадъците. Въпреки това 
предоставената информация не позволява да бъде определено със сигурност дали почвата 
следва да бъде класифицирана като опасна, или не. 

Освен това, за въпросното съоръжение може да е необходимо разрешително, издадено 
съгласно Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 

                                               
1 ОВ L 024, 29.1.2008 г.
2 ОВ L 023, 26.1.2005 г.
3 ОВ L 312, 22.11.2008 г.
4 ОВ L 226, 6.9.2000 г.
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замърсяването (Директива за КПКЗ)1, както е посочено в приложение I към 
директивата, Дейност 5.1. Предоставената информация обаче не позволява да бъде 
определено със сигурност дали това изискване е приложимо.

Ако е необходимо разрешително съгласно директивата за КПКЗ, инсталациите, които 
попадат в обхвата на тази директива, трябва да функционират с разрешителни, които 
съдържат пределни стойности на емисиите, базирани на най-добрите налични техники 
(НДНТ), проектирани с цел предотвратяване, а в случаите, когато това е практически 
невъзможно – като цяло намаляване на емисиите и на въздействието им върху околната 
среда. Освен това директивата за КПКЗ предвижда включването на обществеността в 
издаването на разрешителни за инсталациите, попадащи в обхвата й.

Комисията изиска от компетентните испански органи допълнителна информация по 
този въпрос. Испанските органи предоставиха отговор на 15 ноември 2011 г.

Предоставената от испанските органи информация показва, че технологията, която ще се 
прилага в съоръжението за обезвреждане на почвата, отговаря на изискванията на 
законодателството на ЕС. В допълнение, информацията сочи, че почвите, които предстои 
да бъдат третирани, ще отговарят на следните кодове за отпадъци съгласно списъка на 
отпадъците на ЕС:
17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, и
17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05.

И в двата случая тези отпадъци са класифицирани като безопасни. 

Според предоставената от испанските органи информация отсъствието на опасност при 
тези отпадъци ще бъде проверявано преди приемането им в съоръжението, като при 
необходимост ще се провеждат изпитания.  Имайки предвид, че отпадъците, които ще се 
обезвреждат в съоръжението, са безопасни, то няма да отговаря на критериите, 
определени в приложение I към Директива 2008/1/EО. Поради тази причина Директива 
2008/1/EО не би била приложима. 

Испанските органи заявиха, че към момента не текат съдебни дела, свързани с 
експлоатацията на обекта.  Следва да се отбележи, че Директива 2004/107/EО, също 
упомената от вносителката на петицията, въвежда целеви стойности за тежките метали 
(арсен, кадмий, живак и никел) и полицикличните ароматни въглеводороди (но не 
ароматни разтворители, както посочва вносителката) в атмосферния въздух. Тези целеви 
стойности не се отнасят до емисии от каквато и да било специфична инсталация. 
Следователно тази директива не би имала отношение към този конкретен случай.

Заключение

Като взе предвид гореспоменатото, Комисията стигна до заключението, че планираното 
съоръжение за обезвреждане на почвата в Ullastrell ще функционира в съответствие с 
изискванията, определени в приложимото законодателство на ЕС.

                                               
1 OВ L24, 29.1.2008 г.
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