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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0073/2011 af Elisabeth Casanovas i Feliu, spansk statsborger, for 
"Esquerra republicana de Cataluña", om opførelsen af et anlæg til behandling af 
forurenet jord i Ullastrell kommune i Barcelona

1. Sammendrag

Andrageren klager over opførelsen af et anlæg til behandling af jord, som er forurenet af 
opløsningsmidler og tungmetaller i Ullastrell. Nævnte anlæg ville ikke overholde 
fællesskabsretten (direktiv 2004/107/EF om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske 
aromatiske kulbrinter i luften og direktiv 2008/98/EF om affald).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Andrageren hævder, at den jord, der skal behandles i jordbehandlingsanlægget, bør klassificeres 
som farligt affald. Det bør bemærkes, at rammerne for at vurdere faren ved affald er defineret i 
bilag III til direktiv 2008/98/EF om affald1 i forening med artikel 2 i beslutning 2000/532/EF 
om den europæiske affaldsliste2. På grundlag af de fremsendte oplysninger er det dog ikke 
muligt at vurdere, hvorvidt jorden bør klassificeres som farlig eller ej.

Det er endvidere muligt, at det pågældende anlæg skal have en tilladelse udstedt i henhold til 
direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-

                                               
1 EUT L 312 af 22.11.2008.
2 EFT L 226 af 6.9.2000.
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direktivet)1, som specificeret i direktivets bilag I under aktivitet 5.1. De fremlagte oplysninger 
er imidlertid ikke tilstrækkelige til at afgøre, om dette er tilfældet.

Hvis der kræves en tilladelse i henhold til IPPC-direktivet, skal anlæg, som henhører under 
direktivets anvendelsesområde, drives i overensstemmelse med visse godkendelser, herunder 
emissionsgrænseværdier, på grundlag af den bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på at 
forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse emissionerne og indvirkningen på 
miljøet som helhed. IPPC-direktivet kræver desuden, at offentligheden skal inddrages i 
udstedelsen af en tilladelse til anlæg, som hører under direktivets anvendelsesområde.

Kommissionen vil kontakte de kompetente spanske myndigheder og anmode om yderligere 
oplysninger vedrørende jordbehandlingsanlægget, dets tilladelse og den jord, der skal behandles i 
anlægget. På grundlag af disse oplysninger vil Kommissionen vurderer, hvorvidt anlægget 
overholder EU-lovgivningen."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 20. april 2012.

”Andrageren er bekymret over opførelsen af et anlæg til behandling af jord, som er forurenet 
af opløsningsmidler og tungmetaller i Ullastrell. Nævnte anlæg ville ikke overholde 
fællesskabsretten (direktiv 2004/107/EF2 om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og 
polycykliske aromatiske kulbrinter i luften) og direktiv 2008/98/EF2 om affald.

Andrageren hævder, at den jord, der skal behandles i jordbehandlingsanlægget, bør klassificeres 
som farligt affald. Det bør bemærkes, at rammerne for at vurdere faren ved affald er defineret i 
bilag III til direktiv 2008/98/EF3 om affald i forening med artikel 2 i beslutning 2000/532/EF 
om den europæiske affaldsliste. På grundlag af de fremsendte oplysninger er det dog ikke 
muligt at vurdere, hvorvidt jorden bør klassificeres som farlig eller ej. 

Det er endvidere muligt, at det pågældende anlæg skal have en tilladelse udstedt i henhold til 
direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-
direktivet)4, som angivet i direktivets bilag I under aktivitet 5.1. På grundlag af de fremsendte 
oplysninger er det dog ikke muligt at vurdere, hvorvidt disse krav gælder.

Hvis der kræves en tilladelse i henhold til IPPC-direktivet, skal anlæg, som henhører under 
direktivets anvendelsesområde, drives i overensstemmelse med visse godkendelser, herunder 
emissionsgrænseværdier, på grundlag af den bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på at 
forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse emissionerne og indvirkningen på 
miljøet som helhed. IPPC-direktivet kræver desuden, at offentligheden skal inddrages i 
udstedelsen af en tilladelse til anlæg, som hører under direktivets anvendelsesområde.

Kommissionen har anmodet om yderligere oplysninger vedrørende dette spørgsmål fra de 
kompetente spanske myndigheder. De spanske myndigheder svarede den 15. november 2011.

Oplysningerne fra de spanske myndigheder indikerer, at den teknologi der anvendes i 
jordbehandlingsanlægget er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Desuden viser 
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3 EUT L 226 af 6.9.2000
4 EUT L 24 af 29.1.2008
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oplysningerne, at den pågældende jord, der skal behandles, vil svare til følgende affaldskoder i 
henhold til den europæiske affaldsliste:
17 05 04 // Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03
17 05 06 // Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05

I begge tilfælde er dette affald klassificeret som ikke-farligt affald. 

Ifølge oplysningerne fra de spanske myndigheder vil skadeligheden af dette affald blive 
kontrolleret inden deres accept af anlægget, og der vil blive udført forsøg, hvor det er 
nødvendigt. I betragtning af at det affald, der skal behandles i anlægget ikke er farligt, vil 
anlægget ikke opfylde kriterierne i bilag I til direktiv 2008/1/EF. Derfor vil direktiv 2008/1/EF 
ikke finde anvendelse. 

De spanske myndigheder har meddelt, at der ikke er nogen igangværende retssager i forbindelse 
med driften af anlægsarbejdet. Det skal bemærkes, at direktiv 2004/107/EF, som også blev 
nævnt af andrageren, indfører målværdier for tungmetaller (arsen, cadmium, kviksølv, nikkel) 
og polycykliske aromatiske kulbrinter (men ikke aromatiske opløsningsmidler) i luften. Disse 
målværdier henviser ikke til emissioner fra hvilken som helst installation. Derfor vil dette 
direktiv ikke være relevant i denne sag.

Konklusion

I betragtning af ovenstående, konkluderer Kommissionen, at det planlagte 
jordbehandlingsanlæg i Ullastrell vil fungere i overensstemmelse med kraven i den gældende 
EU-lovgivning.”


