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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0073/2011, της Elisabeth Casanovas i Feliu, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Esquerra republicana de Cataluña», σχετικά με την 
εγκατάσταση μονάδας απολύμανσης μολυσμένου εδάφους στον δήμο 
Ullastrell της Βαρκελώνης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχία για την εγκατάσταση μονάδας απολύμανσης εδάφους που 
περιέχει βαρέα μέταλλα στο Ullastrell, ισχυριζόμενη ότι η μονάδα δεν συνάδει με την 
κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον 
υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον 
ατμοσφαιρικό αέρα και την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το προς επεξεργασία έδαφος στην εγκατάσταση επεξεργασίας 
εδάφους θα πρέπει να χαρακτηρισθεί επικίνδυνο απόβλητο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα1, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της 
απόφασης 2000/532/ΕΚ σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων2 καθορίζει το πλαίσιο 
για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αποβλήτων. Ωστόσο, οι πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν δεν επιτρέπουν να εξακριβωθεί εάν το έδαφος πρέπει να χαρακτηρισθεί 

                                               
1 ΕΕ L 312 της 22.11.2008. 
2 ΕΕ L 226 της 6.9.2000.
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επικίνδυνο ή όχι.

Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτείται η εν λόγω μονάδα να διαθέτει άδεια που έχει εκδοθεί δυνάμει 
της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(οδηγία ΟΠΕΡ)1, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας, στη δραστηριότητα 5.1. Ωστόσο, 
οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν δεν επαρκούν για να κριθεί εάν πράγματι ισχύει αυτό.

Σε περίπτωση που απαιτείται άδεια βάσει της οδηγίας ΟΠΕΡ, οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με άδειες που περιλαμβάνουν 
οριακές τιμές εκπομπής βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ), οι οποίες έχουν 
σχεδιασθεί για την πρόληψη και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη γενικότερη μείωση των 
εκπομπών και του αντικτύπου στο περιβάλλον συνολικά. Επιπλέον, η οδηγία ΟΠΕΡ προβλέπει 
τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία έκδοσης άδειας για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις αρμόδιες ισπανικές αρχές και θα ζητήσει περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα επεξεργασίας του εδάφους, την άδειά της και το έδαφος που 
θα υπόκειται σε επεξεργασία στην εγκατάσταση. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή 
θα αξιολογήσει τη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία της ΕΕ.

4. Απάντηση (ΑΝΑΘ) της Επιτροπής που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχία για την εγκατάσταση μονάδας απολύμανσης εδάφους που
περιέχει βαρέα μέταλλα στο Ullastrell, ισχυριζόμενη ότι η μονάδα δεν συνάδει με την
κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον
υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον
ατμοσφαιρικό αέρα2) και την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα3.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το προς επεξεργασία έδαφος στην εγκατάσταση επεξεργασίας 
εδάφους θα πρέπει να χαρακτηρισθεί επικίνδυνο απόβλητο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα4, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 της 
απόφασης 2000/532/ΕΚ σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων5 καθορίζει το πλαίσιο 
για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αποβλήτων. Ωστόσο, οι πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν δεν επιτρέπουν να εξακριβωθεί εάν το έδαφος πρέπει να χαρακτηρισθεί 
επικίνδυνο ή όχι.

Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτείται η εν λόγω μονάδα να διαθέτει άδεια που έχει εκδοθεί δυνάμει 
της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(οδηγία ΟΠΕΡ)6, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας, στη δραστηριότητα 5.1. Ωστόσο, 
                                               
1 ΕΕ L 024 της 29.1.2008.
2 EE L 023 της 26/01/2005.
3 EE L 312 της 22.11.2008.
4 ΕΕ L 312 της 22.11.2008. 
5 ΕΕ L 226 της 6.9.2000.
6 ΕΕ L 024 της 29.1.2008.
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οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν δεν επαρκούν για να κριθεί εάν πράγματι ισχύει αυτό.

Σε περίπτωση που απαιτείται άδεια βάσει της οδηγίας ΟΠΕΡ, οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με άδειες που περιλαμβάνουν 
οριακές τιμές εκπομπής βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ), οι οποίες έχουν 
σχεδιασθεί για την πρόληψη και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη γενικότερη μείωση των 
εκπομπών και του αντικτύπου στο περιβάλλον συνολικά. Επιπλέον, η οδηγία ΟΠΕΡ προβλέπει 
τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία έκδοσης άδειας για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές, την 
απάντηση των οποίων έλαβε στις 15 Νοεμβρίου 2011.

Οι πληροφορίες που παρέσχον οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι η τεχνολογία που πρόκειται να
εφαρμοσθεί στην εγκατάσταση επεξεργασίας του εδάφους συμμορφούται με τη νομοθεσία της 
ΕΕ. Επιπλέον, οι πληροφορίες δείχνουν ότι τα προς επεξεργασία εδάφη θα αντιστοιχούν στους
ακόλουθους οδηγούς αποβλήτων σύμφωνα με τον Κατάλογο Αποβλήτων της ΕΕ:
17 05 04 χώματα και πέτρες διάφορα εκείνων που αναφέρονται στη θέση 17 05 03 και
17 05 06 μπάζα διάφορα εκείνων που αναφέρονται στη θέση 17 05 05.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τα απόβλητα αυτά κατατάσσονται ως μη επικίνδυνα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ισπανικών αρχών, η απουσία επικινδυνότητας στα απόβλητα 
αυτά θα εξακριβωθεί προτού γίνουν αποδεκτά στην εγκατάσταση, με την πραγματοποίηση 
δοκιμών όπου χρειάζεται. Δεομένου ότι τα προς επεξεργασία στην εγκατάσταση απόβλητα δεν
είναι επικίνδυνα, η εγκατάσταση δεν θα πληροί τα κριτήρια του Παραρτήματος I της οδηγίας 
2008/1/ΕΚ. Για το λόγο αυτό, η εν λόγω οδηγία δεν θα εφαρμοσθεί. 

Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν παρόμοιες προσφυγές στη δικαιοσύνη. Δέον να 
επισημανθεί ότι η οδηγία 2004/107/ΕΚ, την οποία μνημονεύει επίσης η αναφέρουσα καθιερώνει 
τιμές στόχου για τα βαρέα μέταλλα (αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρος, νικέλιο) και πολυκυκλικοί
αρωματικοί υδρογονάνθρακες (όχι όμως αρωματικά διαλύματα όπως τονίζει η αναφέρουσα)
στον ατμοσφαιρικό αέρα. Οι τιμές αυτές στόχου δεν αναφέρονται στις εκπομπές κάποιας 
συγκεκριμένης εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, η οδηγία δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση
επεξεργασίας εδάφους στο Ullastrell θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.


