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Tárgy: Elisabeth Casanovas i Feliu spanyol állampolgár által az Esquerra
republicana de Cataluña nevében benyújtott 0073/2011. számú petíció a 
barcelonai Ullastrell településén egy talajkezelő üzem létesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja egy oldószerekkel és nehézfémekkel szennyezett talajok 
tisztítását végző talajkezelő üzem létesítését Ullastrell településén. A petíció benyújtója 
szerint az említett üzem nem felel meg a közösségi jogszabályoknak (a környezeti levegőben 
található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről 
szóló 2004/107/EK irányelvnek, valamint a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvnek).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A petíció benyújtójának állítása szerint a talajkezelő üzemben kezelt talajt veszélyes 
hulladékként kell besorolni. Meg kell jegyezni, hogy a hulladékokról szóló 2008/98/EK 
irányelv1 III. melléklete az európai hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozat2 2. 
cikkével együtt meghatározza a hulladékok veszélyességének értékelésére vonatkozó keretet.
A biztosított információk alapján azonban nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a 
                                               
1 HL L 312., 2008.11.22. 
2 HL L 226., 2000.9.6.
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talajt veszélyes hulladékként kell-e besorolni. 

Ezenkívül a kérdéses üzem esetében az is elképzelhető, hogy a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv (az IPPC-irányelv)1 I. 
mellékletének 5.1. pontjában foglaltak szerint engedélyt kell szerezni. A rendelkezésre álló 
információ azonban nem elegendő annak megítélésére, hogy ténylegesen fennáll-e ez az 
eshetőség.

Ha az IPPC-irányelv szerinti engedélyt írnak elő, az irányelv hatálya alá tartozó
létesítményeknek a legjobb elérhető technikákon alapuló kibocsátási határértékeket tartalmazó 
engedélyekkel összhangban kell működniük, amelyek célja, hogy megelőzzék, és ha ez nem 
kivitelezhető, általában véve csökkentsék a kibocsátásokat és a környezet egészét érő hatást. Az 
IPPC-irányelv továbbá úgy rendelkezik, hogy a nyilvánosságot be kell vonni az irányelv hatálya 
alá tartozó létesítményekre vonatkozó engedélyek kiadásába.

A Bizottság a továbbiakban felveszi a kapcsolatot az illetékes spanyol hatóságokkal, és további 
tájékoztatást kér tőlük a talajkezelő üzemmel, annak engedélyével és a létesítményben kezelendő 
talajjal kapcsolatban. Ezen információk alapján a Bizottság felméri majd az üzem uniós 
jogszabályoknak való megfelelőségét.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2012. április 20.

A petíció benyújtója kifogásolja egy nehézfémekkel szennyezett talajok tisztítását végző 
talajkezelő üzem létesítését Ullastrell településén. A petíció benyújtója szerint az említett 
üzem nem felel meg az uniós jogszabályoknak (a környezeti levegőben található arzénről, 
kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló 
2004/107/EK irányelvnek2, valamint a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvnek3).

A petíció benyújtójának állítása szerint a talajkezelő üzemben kezelt talajt veszélyes 
hulladékként kell besorolni. Meg kell jegyezni, hogy a hulladékokról szóló 2008/98/EK 
irányelv III. melléklete az uniós hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozat4 2. cikkével 
együtt keretül szolgál a hulladékok veszélyességének értékelésére. A biztosított információk 
alapján azonban nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a talajt veszélyes hulladékként 
kell-e besorolni. 

Ezenkívül a kérdéses üzem esetében az is elképzelhető, hogy a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv (az IPPC-irányelv)5 I. 
mellékletének 5.1. pontjában foglaltak szerint engedélyt kell szerezni. A rendelkezésre álló 
információk alapján azonban nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy fennáll-e ez a 
                                               
1 HL L 24., 2008.1.29.
2 HL L 23., 2005.1.26.
3 HL L 312., 2008.11.22.
4 HL L 226., 2000.9.26.
5 HL L 24., 2008.1.29.
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kötelezettség.

Ha az IPPC-irányelv szerinti engedélyt írnak elő, az irányelv hatálya alá tartozó 
létesítményeknek a legjobb elérhető technikákon alapuló kibocsátási határértékeket tartalmazó 
engedélyekkel összhangban kell működniük, amelyek célja, hogy megelőzzék, és ha ez nem 
kivitelezhető, általában véve csökkentsék a kibocsátásokat és a környezet egészét érő hatást. Az 
IPPC-irányelv továbbá úgy rendelkezik, hogy a nyilvánosságot be kell vonni az irányelv hatálya 
alá tartozó létesítményekre vonatkozó engedélyek kiadásába.

A Bizottság további tájékoztatást kért az illetékes spanyol hatóságoktól az ügyben, akik 2011. 
november 15-én reagáltak a kérésre.

A spanyol hatóságok által benyújtott információk szerint a talajkezelő üzemben alkalmazandó 
technológia megfelel az uniós jogszabályoknak. A tájékoztatás szerint továbbá a kezelendő 
talajok az alábbi, uniós hulladékjegyzék szerinti hulladékkódok alá tartoznak:
17 05 04: föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól, valamint
17 05 06: kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től.

Mindkét hulladékkategória a nem veszélyes anyagok csoportjába tartozik. 

A spanyol hatóságok tájékoztatása szerint a hulladékok veszélytelenségéről az üzembe való 
befogadást megelőzően – szükség esetén vizsgálatok lefolytatásával – meggyőződnek. 
Tekintettel arra, hogy az üzemben kezelendő hulladék nem veszélyes, az üzem nem felel meg a 
2008/1/EK irányelv I. mellékletében meghatározott feltételeknek. A 2008/1/EK irányelv ezért 
nem alkalmazandó. 

A spanyol hatóságok úgy nyilatkoztak, hogy az üzem működésével kapcsolatban jelenleg nem 
folyik semmilyen bírósági eljárás. Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója által szintén 
említett 2004/107/EK irányelv célértékeket határoz meg a környezeti levegőben található 
nehézfémek (arzén, kadmium, higany és nikkel), valamint a policiklusos aromás szénhidrogének 
tekintetében. Ezek a célértékek nem vonatkoznak konkrét létesítmények kibocsátásaira. Ezért 
ebben a konkrét esetben ez az irányelv nem alkalmazandó.

Összegzés

A fentiekre való tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy a tervezett ullastrelli talajkezelő 
üzem az alkalmazandó uniós jogszabályokban lefektetett előírásoknak megfelelően fog 
működni.


