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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0073/2011, ingediend door Elisabeth Casanovas i Feliu (Spaanse 
nationaliteit), namens Esquerra republicana de Cataluña, over de bouw van een 
bodemsaneringsinstallatie in de gemeente Ullastrell in de provincie Barcelona

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst op de bouw van een saneringsinstallatie voor de zuivering van de met zware 
metalen verontreinigde bodem in de plaats Ullastrell. Bovengenoemde installatie zou niet in 
overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht (Richtlijn 2004/2007/EG betreffende arseen, 
cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht, alsmede 
Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 06 september 2011.

Indiener is van mening dat de in de saneringsinstallatie te behandelende bodem zou moeten worden 
beschouwd als gevaarlijk afval. Het is relevant dat bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG betreffende 
afvalstoffen1, in combinatie met artikel 2 van Beschikking 2000/532/EG houdende vaststelling van 
een lijst van afvalstoffen2 het kader bepalen voor het beoordelen van de gevaren die van 
afvalstoffen uitgaan. Op basis van de verstrekte informatie is het echter niet mogelijk om te bepalen 
of de bodem wel of niet als gevaarlijk zou moeten worden aangeduid.

                                               
1 PB L 312 van 22.11.2008.
2 PB L 226 van 6.9.2000.
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Het is bovendien denkbaar dat voor deze installatie een vergunning vereist is volgens Richtlijn 
2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-Richtlijn)1, 
zoals bepaald in bijlage I van de richtlijn, onder activiteit 5.1. De verstrekte informatie is echter 
geen voldoende basis om te beoordelen of dit inderdaad het geval is.

Indien krachtens de IPPC-richtlijn een vergunning vereist is, moeten installaties die binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen, worden geëxploiteerd overeenkomstig vergunningen met 
emissiegrenswaarden gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT), die zijn bedoeld om 
emissies en gevolgen voor het milieu als geheel te voorkomen of, waar dit niet mogelijk is, globaal 
te verminderen. Bovendien bepaalt de IPPC-richtlijn dat de burgers moeten worden betrokken bij 
het verlenen van een vergunning voor installaties die er onder vallen.

De Commissie zal contact opnemen met de bevoegde Spaanse autoriteiten, en om bijkomende 
informatie verzoeken over de bodemsaneringsinstallatie, over de vergunning daarvoor, en over de 
bodem die men in deze installatie wil behandelen. Op basis van die informatie zal de Commissie 
beoordelen of de installatie in overeenstemming met de EU-wetgeving is.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Indiener spreekt haar bezorgdheid uit over de bouw van een saneringsinstallatie voor de
zuivering van de met oplosmiddelen en zware metalen verontreinigde bodem in de plaats 
Ullastrell, die niet in overeenstemming met de EU-wetgeving zou zijn (Richtlijn 2004/107/EG 
betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de 
lucht2) en Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen3.

Indiener is van mening dat de in de saneringsinstallatie te behandelende bodem zou moeten worden 
beschouwd als gevaarlijk afval. In dit verband moet worden opgemerkt dat bijlage III bij Richtlijn 
2008/98/EG betreffende afvalstoffen, in combinatie met artikel 2 van Beschikking 2000/532/EG 
houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen4 het kader bepalen voor het beoordelen van 
de gevaren die van afvalstoffen uitgaan. Op basis van de verstrekte informatie is het echter niet 
mogelijk om te bepalen of de bodem wel of niet als gevaarlijk zou moeten worden aangeduid. 

Het is bovendien denkbaar dat voor deze installatie een vergunning vereist is volgens Richtlijn 
2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-Richtlijn)5, 
zoals bepaald in bijlage I van de richtlijn, onder activiteit 5.1. Op basis van de verstrekte 
informatie is het echter niet mogelijk te bepalen of deze vereiste van toepassing is.

Indien krachtens de IPPC-richtlijn een vergunning vereist is, moeten installaties die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, worden geëxploiteerd overeenkomstig vergunningen 
met emissiegrenswaarden gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT), die zijn bedoeld 
om emissies en gevolgen voor het milieu als geheel te voorkomen of, waar dit niet mogelijk is, 
                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008.
2 PB L 023 van 26.01.05.
3 PB L 312 van 22.11.2008.
4 PB L 226 van 06.09.00.
5 PB L24 van 29.01.2008.
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globaal te verminderen. Bovendien bepaalt de IPPC-richtlijn dat de burgers moeten worden 
betrokken bij het verlenen van een vergunning voor installaties die hier onder vallen.

De Commissie heeft de bevoegde Spaanse autoriteiten verzocht hierover aanvullende informatie te 
verschaffen. De Spaanse autoriteiten antwoordden op 15 november 2011.

Uit de door de Spaanse autoriteiten verstrekte informatie blijkt dat de in de 
bodemsaneringsinstallatie toe te passen technologie in overeenstemming met de EU-wetgeving is. 
Bovendien blijkt uit de informatie dat de te behandelende bodemsoorten overeen zullen komen met 
de volgende afvalcodes volgens de Europese afvalstoffenlijst:
17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen en
17 05 06 niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie.

In beide gevallen worden deze afvalstoffen als niet-gevaarlijk geclassificeerd. 

Volgens de door de Spaanse autoriteiten verschafte informatie zal de ongevaarlijkheid van deze 
afvalstoffen worden geverifieerd voordat zij tot de installatie worden toegelaten en zullen waar 
nodig tests worden gedaan. Gezien het feit dat de afvalstoffen die in de installatie behandeld zullen 
worden niet-gevaarlijk zijn, zal de installatie niet voldoen aan de criteria van bijlage I bij Richtlijn 
2008/1/EG. Om die reden zou Richtlijn 2008/1/EG niet van toepassing zijn. 

De Spaanse autoriteiten hebben verklaard dat er geen lopende rechtszaken zijn die met de 
exploitatie van de installatie in verband staan. Er dient opgemerkt te worden dat Richtlijn 
2004/107/EG, die ook door indiener wordt genoemd, streefwaarden vaststelt voor zware metalen 
(arseen, cadmium, kwik en nikkel) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht (maar 
niet voor aromatische oplosmiddelen, zoals door indiener wordt gesteld). Deze streefwaarden 
verwijzen niet naar emissies van specifieke installaties. Daarom zou deze richtlijn niet van 
toepassing zijn in dit specifieke geval.

Conclusies

Gezien het bovenstaande komt de Commissie tot de conclusie dat de geplande 
bodemsaneringsinstallatie in Ullastrell overeenkomstig de vereisten in de toepasselijke EU-
wetgeving zal worden geëxploiteerd.


