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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0073/2011, którą złożyła Elisabeth Casanovas i Feliu (Hiszpania) 
w imieniu Esquerra republicana de Cataluña, w sprawie lokalizacji zakładu 
oczyszczania gruntu, służącego do oczyszczania gleby w gminie Ullastrell w 
Barcelonie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z lokalizacją w Ullastrell instalacji do 
odkażania gleby zawierającej metale ciężkie, twierdząc, że zakład nie wypełnia norm prawa 
wspólnotowego (dyrektywa 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu oraz 
dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Składająca petycję twierdzi, że gleba, która ma zostać odkażona w zakładzie oczyszczania gleby, 
powinna zostać sklasyfikowana jako odpady niebezpieczne. Należy zwrócić uwagę na to, że w 
załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów1oraz art. 2 decyzji 
2000/532/WE w sprawie europejskiego wykazu odpadów2 określone są ramy klasyfikacji 
odpadów niebezpiecznych. Na postawie dostarczonych informacji nie można jednak stwierdzić, 
czy gleba powinna zostać sklasyfikowana jako niebezpieczna. 
                                               
1 Dz.U. L 312 z 22.11.2008. 
2 Dz.U. L 226 z 6.9.2000.
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Ponadto w przypadku wspomnianego zakładu może być wymagane wydanie zezwolenia 
zgodnie z dyrektywą 2008/1/WE dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom 
i ich kontroli (dyrektywa IPPC)1, a dokładniej w odniesieniu do kategorii działalności 5.1, o 
której mowa w załączniku I do przedmiotowej dyrektywy. W oparciu o przedstawione 
informacje nie można jednak ustalić, czy wymóg ten obowiązuje w przedmiotowej sprawie.

Jeśli wymagane jest zezwolenie zgodnie z dyrektywą IPPC, oznacza to, że zakłady objęte jej 
zakresem muszą działać zgodnie z pozwoleniami, w tym przestrzegać wartości dopuszczalnych 
emisji, obliczonych na podstawie najlepszych dostępnych technik (BAT) i określonych w celu 
zapobiegania emisjom i oddziaływaniu na całe środowisko, a jeśli nie jest to wykonalne – w celu 
ograniczania tych zjawisk. Ponadto zgodnie z przepisami dyrektywy IPPC należy zapewnić 
udział społeczeństwa w procesie wydawania zezwolenia dla zakładów objętych jej zakresem.

Komisja skontaktuje się z właściwymi hiszpańskimi organami i zwróci się o udzielenie dalszych 
informacji dotyczących instalacji oczyszczania gleby, zezwolenia oraz gleby, która ma być 
oczyszczana w przedmiotowym zakładzie. Na podstawie tych informacji Komisja oceni 
zgodność działalności zakładu z prawem UE.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z lokalizacją w Ullastrell instalacji do 
odkażania gleby zawierającej metale ciężkie twierdząc, że zakład nie wypełnia norm prawa 
UE (dyrektywa 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu2 oraz dyrektywa 2008/98/WE w 
sprawie odpadów3).

Składająca petycję twierdzi, że gleba, która ma zostać odkażona w zakładzie oczyszczania gleby, 
powinna zostać sklasyfikowana jako odpady niebezpieczne. Należy zauważyć, że załącznik III 
do dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz art. 2 decyzji 2000/532/WE w sprawie 
europejskiego wykazu odpadów4 dostarczają ram klasyfikacji odpadów niebezpiecznych. Na 
postawie dostarczonych informacji nie można jednak stwierdzić, czy gleba powinna zostać 
sklasyfikowana jako niebezpieczna. 

Ponadto w przypadku wspomnianego zakładu może być wymagane wydanie zezwolenia 
zgodnie z dyrektywą 2008/1/WE dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom 
i ich kontroli (dyrektywa IPPC)5, a dokładniej w odniesieniu do kategorii działalności 5.1, o 
której mowa w załączniku I do przedmiotowej dyrektywy. Jednak otrzymane informacje nie 
pozwalają stwierdzić, że wymóg ten ma zastosowanie.
                                               
1 Dz.U. L 024 z 29.1.2008.
2 Dz.U. L 023 z 26.01.05.
3 Dz.U. L 312 z 22.11.08.
4 Dz.U. L 226 z 6.9.2000.
5 Dz.U. L 24 z 29.1.2008 
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Jeśli wymagane jest zezwolenie zgodnie z dyrektywą IPPC, oznacza to, że zakłady objęte 
zakresem tej dyrektywy muszą działać zgodnie z pozwoleniami, w tym przestrzegać wartości 
dopuszczalnych emisji, obliczonych na podstawie najlepszych dostępnych technik (BAT) i 
określonych w celu zapobiegania emisjom i oddziaływaniu na całe środowisko, a jeśli nie jest to 
wykonalne – w celu ograniczania tych zjawisk. Ponadto zgodnie z przepisami dyrektywy IPPC 
należy zapewnić udział społeczeństwa w procesie wydawania zezwolenia dla zakładów objętych 
jej zakresem.

Komisja zwróciła się do właściwych organów hiszpańskich o udzielenie dalszych informacji w 
tej sprawie.  Władze hiszpańskie odpowiedziały w dniu 15 listopada 2011 r.

Z informacji otrzymanych od władz hiszpańskich wynika, że technologie, które mają być 
stosowane w zakładzie oczyszczania gleby są zgodnie z prawem UE. Ponadto zgodnie z 
otrzymanymi informacjami gleba, która ma być oczyszczana w przedmiotowym zakładzie 
odpowiada następującym kodom odpadów określonym w wykazie odpadów UE: 
17 05 04  gleba i kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 oraz
17 05 06 urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 17 05 05.

W obu przypadkach odpady te są sklasyfikowane jako nie-niebezpieczne. 

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez hiszpańskie władze, przed przyjęciem tych 
odpadów do zakładu zostaną one sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa, w razie potrzeby z 
użyciem testów.  Biorąc pod uwagę, że odpady, które mają być oczyszczane w przedmiotowym 
zakładzie nie są niebezpieczne, zakład ten nie musi spełniać kryteriów określonych w załączniku 
I dyrektywy 2008/1/WE. Z tego względu dyrektywa 2008/1/WE nie ma zastosowania. 

Hiszpańskie władze oświadczyły, że nie ma żadnego postępowania sądowego w toku w związku 
z uruchomieniem przedmiotowej instalacji.  Należy pamiętać, że dyrektywa 2004/107/WE, 
również przytoczona przez składającą petycję, określa wartości docelowe dla metali ciężkich 
(arsenu, kadmu, rtęci i niklu) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (lecz 
nie dla rozpuszczalników aromatycznych jak twierdzi składająca petycję) w otaczającym 
powietrzu. Te wartości docelowe nie odnoszą się do emisji żadnego szczególnego zakładu. 
Zatem w tym konkretnym przypadku wspomniana dyrektywa nie ma zastosowania.

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja stwierdza, że planowany zakład oczyszczania gleby w 
Ullastrell będzie spełniał wymogi zawarte w odnośnym prawodawstwie UE. 


