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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0073/2011, ko „Esquerra republicana de Cataluña” vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgā Elisabeth Casanovas, par augsnes 
attīrīšanas iekārtas atrašanās vietu Ullastrell pašvaldībā Barselonā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par augsnes attīrīšanas iekārtas, kas paredzēta augsnes 
attīrīšanai no smagajiem metāliem, atrašanās vietu Ullastrell un apgalvo, ka iekārta neatbilst 
Kopienas tiesību aktiem (Direktīva 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un 
policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā un Direktīva 2008/98/EK par 
atkritumiem).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka augsne, kas paredzēta apstrādei augsnes attīrīšanas 
iekārtā, jāklasificē kā bīstamie atkritumi. Jāatzīmē, ka Direktīvas 2008/98/EK par 
atkritumiem1 III pielikumā, kā arī Lēmuma 2000/532/EK, ar ko izveido ES atkritumu 
sarakstu2, 2. pantā ir noteikta sistēma atkritumu bīstamības novērtēšanai. Tomēr ar sniegto 
informāciju nepietiek, lai noskaidrotu, vai augsne būtu klasificējama kā bīstama.

Turklāt minētajai iekārtai var būt nepieciešams saņemt atļauju saskaņā ar 

                                               
1 OV L 312, 22.11.2008.
2 OV L 226, 6.9.2000.
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Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (PINK direktīva)1, kā 
noteikts direktīvas I pielikuma 5.1. punkta darbības veidā. Tomēr ar sniegto informāciju 
nepietiek, lai novērtētu, vai uz šo lietu tas patiešām attiecas.

Ja ir nepieciešama atļauja saskaņā ar PINK direktīvu, iekārtām, uz kurām attiecas tās noteikumi, 
jādarbojas saskaņā ar atļaujām, tostarp emisijas robežvērtībām, kas noteiktas, ņemot vērā labākās 
pieejamās metodes (LPM), kuras izstrādātas, lai novērstu un — gadījumos, kad novēršana ir 
neiespējama, — samazinātu emisijas un to ietekmi uz vidi kopumā. Turklāt PINK direktīvā ir 
noteikti sabiedrības līdzdalības pasākumi atļauju izsniegšanā iekārtām, uz kurām attiecas 
direktīvas noteikumi.

Komisija sazināsies ar kompetentajām Spānijas varas iestādēm un pieprasīs papildu informāciju 
par augsnes attīrīšanas iekārtu, tās atļauju un augsni, ko tajā paredzēts apstrādāt. Pamatojoties uz 
šo informāciju, Komisija novērtēs iekārtas atbilstību ES tiesību aktiem.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par augsnes attīrīšanas iekārtas, kas paredzēta augsnes 
attīrīšanai no smagajiem metāliem, atrašanās vietu Ullastrell un apgalvo, ka iekārta neatbilst 
Kopienas tiesību aktiem (Direktīva 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un 
policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā2 un Direktīva 2008/98/EK par 
atkritumiem3).

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka augsne, kas paredzēta apstrādei augsnes attīrīšanas iekārtā, 
jāklasificē kā bīstamie atkritumi. Jāatzīmē, ka Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem 
III pielikumā, kā arī Lēmuma 2000/532/EK, ar ko izveido ES atkritumu sarakstu4, 2. pantā ir 
noteikta sistēma atkritumu bīstamības novērtēšanai. Tomēr ar sniegto informāciju nepietiek, lai 
noskaidrotu, vai augsne būtu klasificējama kā bīstama. 

Turklāt minētajai iekārtai var būt nepieciešams saņemt atļauju saskaņā ar 
Direktīvu 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (PINK direktīva)5, kā 
noteikts direktīvas I pielikuma 5.1. punktā. Tomēr ar sniegto informāciju nepietiek, lai 
noskaidrotu, vai šī prasība ir piemērojama.

Ja ir nepieciešama atļauja saskaņā ar PINK direktīvu, iekārtas, uz kurām attiecas šīs direktīvas 
darbības jomā, darbojas saskaņā ar atļaujām, kurās iekļautas emisijas robežvērtības, pamatojoties 
uz labākajām pieejamām metodēm (LPM), kas izstrādātas, lai novērstu un — gadījumos, kad 
novēršana ir neiespējama, — samazinātu emisijas un ietekmi uz vidi kopumā. Turklāt PINK 
direktīvā ir noteikti sabiedrības līdzdalības pasākumi atļauju izsniegšanā iekārtām, uz kurām 
attiecas direktīvas noteikumi.
                                               
1 OV L 24, 29.1.2008.
2 OV L 023, 26.1.2005.
3 OV L 312, 22.11.2008.
4 OV L 226, 6.9.2000.
5 OV L 24, 29.1.2008.
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Komisija šajā jautājumā ir pieprasījusi sīkāku informāciju no Spānijas kompetentajām iestādēm. 
Spānijas varas iestādes sniedza atbildi 2011. gada 15. novembrī.

Spānijas iestāžu iesniegtā informācija liecina, ka augsnes attīrīšanas iekārtā izmantotā 
tehnoloģija atbilst ES tiesību aktiem. Turklāt šajā informācijā ir norādīts, ka apstrādājamā augsne 
atbildīs šādiem kodiem ES atkritumu sarakstā:
17 05 04 cita, 17 05 03 neminēta grunts un akmeņi, un
17 05 06 cita, 17 05 05 neminēta bagarējot izrakta zeme.

Abos gadījumos šie atkritumi ir klasificēti kā nebīstami. 

Saskaņā ar Spānijas iestāžu sniegto informāciju šie atkritumi pirms to pieņemšanas atkritumu 
attīrīšanas iekārtā tiks pārbaudīti, lai pārliecinātos, ka tie nav bīstami, vajadzības gadījumā veicot 
augsnes testus. Tā kā iekārtā attīrāmie atkritumi nav bīstami, uz iekārtu neattiecas Direktīvas 
2008/1/EK I pielikuma kritēriji. Tādēļ Direktīva 2008/1/EK nav piemērojama. 

Spānijas iestādes ir paziņojušas, ka pašlaik nav neviena tiesas procesa par šīs iekārtas darbību.  Ir 
jānorāda, ka ar lūgumraksta iesniedzējas papildus minēto Direktīvu 2004/107/EK ir noteiktas 
robežvērtības smagajiem metāliem (arsēnam, kadmijam, dzīvsudrabam un niķelim) un 
policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem (nevis gaistošajiem šķīdinātājiem, kā norādījusi 
lūgumraksta iesniedzēja) apkārtējā gaisā. Šīs robežvērtības neattiecas uz kādas konkrētas iekārtas 
emisijām. Tādēļ šajā konkrētajā gadījumā šī regula nebūtu piemērojama.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija secina, ka Ullastrell plānotā augsnes attīrīšanas iekārta 
darbosies saskaņā ar piemērojamo ES tiesību aktu noteikumiem.


