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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0073/2011 dėl Uljastreljo savivaldybėje, Barselonoje įrengto 
užteršto dirvožemio nukenksminimo įrenginio vietos, kurią pateikė Ispanijos 
pilietė Elisabeth Casanovas i Feliu partijos „Esquerra republicana de 
Cataluña“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Uljastreljo savivaldybėje įrengto sunkiaisiais metalais 
užteršto dirvožemio nukenksminimo įrenginio vietos. Pasak jos, šis įrenginys neatitinka ES 
teisės aktų (Direktyvos 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore ir Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

Peticijos pateikėja tvirtina, kad dirvožemis, kurį numatoma valyti dirvožemio valymo įrenginiais, 
turėtų būti priskiriamas prie pavojingų atliekų. Pažymėtina, kad Direktyvos 2008/98/EB dėl 
atliekų III priede1, taip pat Sprendimo 2000/532/EB, nustatančio Europos pavojingų atliekų 
sąrašą, 2 straipsnyje2 apibrėžiama atliekų kenksmingumo vertinimo sistema. Tačiau remiantis 
pateikta informacija negalima nustatyti, ar šis dirvožemis turėtų būti laikomas pavojingomis 
atliekomis. 

                                               
1 OL L 312, 2008 11 22. 
2 OL L 226, 2000 9 6.
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Be to, gali būti reikalaujama, kad pagal Direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva)1 būtų išduotas leidimas valymo įrenginiui 
eksploatuoti, kaip nurodyta direktyvos I priede (5.1. veiklos rūšis). Tačiau informacijos yra per 
mažai, kad būtų galima nustatyti, ar šis atvejis būtent toks.

Jei pagal TIPK direktyvą reikalaujama išduoti leidimą, į jos taikymo sritį patenkantys įrenginiai 
turi veikti pagal leidimus, kuriuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, remiantis 
geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB), kuriais siekiama neleisti susidaryti 
išmetamiesiems teršalams, o jei tai praktiškai neįmanoma – apskritai sumažinti išmetamuosius 
teršalus ir poveikį aplinkai. Be to, pagal TIPK direktyvą numatoma, kad išduodant leidimą į jos 
taikymo sritį patenkantiems įrenginiams eksploatuoti gali dalyvauti visuomenė.

Komisija kreipsis į kompetentingas Ispanijos valdžios institucijas ir prašys pateikti papildomos 
informacijos apie dirvožemio valymo įrenginį, leidimą jį eksploatuoti ir dirvožemį, kurį 
numatoma valyti šiuo valymo įrenginiu. Remdamasi šia informacija Komisija įvertins jos atitiktį 
ES teisės aktams.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. balandžio 20 d.

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Uljastreljo gyvenvietėje įrengto sunkiaisiais metalais 
užteršto dirvožemio nukenksminimo įrenginio. Pasak jos, šis įrenginys neatitinka ES teisės 
aktų (Direktyvos 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore2 ir Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų)3.

Peticijos pateikėja tvirtina, kad dirvožemis, kurį numatoma valyti dirvožemio valymo įrenginiais, 
turėtų būti priskiriamas prie pavojingų atliekų. Pažymėtina, kad Direktyvos 2008/98/EB dėl 
atliekų III priede, taip pat Sprendimo 2000/532/EB dėl ES atliekų sąrašo, 2 straipsnyje 4

apibrėžiama atliekų pavojingumo vertinimo sistema. Tačiau remiantis pateikta informacija 
negalima nustatyti, ar šis dirvožemis turėtų būti laikomas pavojingomis atliekomis. 

Be to, gali būti reikalaujama, kad pagal Direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva)5 būtų išduotas leidimas valymo įrenginiui 
eksploatuoti, kaip nurodyta direktyvos I priede (5.1. veiklos rūšis). Tačiau remiantis pateikta 
informacija negalima nustatyti, ar šis reikalavimas taikomas.

Jei pagal TIPK direktyvą reikalaujama išduoti leidimą, į jos taikymo sritį patenkantys įrenginiai 
turi veikti pagal leidimus, kuriuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, remiantis 
geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB), kuriais siekiama neleisti susidaryti 
išmetamiesiems teršalams, o jei tai praktiškai neįmanoma – apskritai sumažinti išmetamuosius 
                                               
1 OL L 024, 2008 1 29.
2 OL L 023 , 2005 1 26.
3 OL L 312, 2008 11 22.
4 OL L 226, 2000 9 6.
5 OL L 24, 2008 01 29.
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teršalus ir poveikį aplinkai. Be to, pagal TIPK direktyvą numatoma, kad išduodant leidimą į jos 
taikymo sritį patenkantiems įrenginiams eksploatuoti gali dalyvauti visuomenė.

Komisija paprašė Ispanijos kompetentingų institucijų pateikti daugiau informacijos šiuo 
klausimu. Ispanijos kompetentingos institucijos atsakė 2011 m. lapkričio 15 d.

Pagal Ispanijos institucijų pateiktą informaciją, technologijos, kurias numatyta taikyti dirvožemio 
valymo įrenginyje, atitinka ES teisės aktus. Be to, nurodoma, kad dirvožemis, kurį numatoma 
valyti, atitinka šiuos ES atliekų sąraše nurodytus atliekų kodus:
17 05 04 žemė ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 ir
17 05 06 žemės darbų atliekos, nenurodytos 17 05 05.

Abiem atvejais, šios atliekos priskiriamos nepavojingoms atliekoms. 

Remiantis Ispanijos institucijų pateikta informacija, prieš šias atliekas pristatant į valymo įrenginį 
bus patikrinta, ar jos yra nepavojingos, ir prireikus bus atlikti tyrimai. Atsižvelgiant į tai, kad 
atliekos, kurias numatoma valyti šiame valymo įrenginyje, yra nepavojingos, valymo įrenginys 
neatitinka Direktyvos 2008/1/EB I priedo nurodytų kriterijų. Dėl šios priežasties Direktyva 
2008/1/EB nebūtų taikoma. 

Ispanijos institucijos teigia, kad nesama teismuose nagrinėjamų bylų, susijusių su šios teritorijos 
eksploatavimu. Pažymėtina, kad pateikėjos taip pat minimoje Direktyvoje 2004/107/EB 
nustatomos aplinkos ore esančių sunkiųjų metalų (arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio) ir 
policiklinių aromatinių angliavandenilių (bet ne aromatinių tirpiklių, kaip nurodė pateikėja) 
siektinos vertės. Šios siektinos vertės nesusijusios su jokio konkretaus įrenginio išmetamais 
teršalais. Taigi šia direktyva šiuo konkrečiu atveju nebūtų remiamasi.

Išvada

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, Komisija daro išvadą, kad numatytas dirvožemio 
valymo įrenginys Uljastreljo savivaldybėje bus eksploatuojamas laikantis taikytinuose ES 
teisės aktuose išdėstytų reikalavimų.


