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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0073/2011, adresată de Elisabeth Casanovas, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Esquerra republicana de Cataluña”, privind instalarea unei stații de 
tratare a pământului contaminat, în localitatea Ullastrell, Barcelona

1. Rezumatul petiției

Petiționara denunță instalarea unei stații de tratare a pământului contaminat cu solvenți și 
metale grele în localitatea Ullastrell. Conform petiționarei, această stație nu respectă dreptul 
comunitar (Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și 
hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și Directiva 2008/98/CE privind 
deșeurile).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petiționara susține că pământul care urmează să fie tratat în stația de tratare ar trebui considerat 
drept deșeuri periculoase. Trebuie remarcat faptul că anexa III la Directiva 2008/98/CE privind 
deșeurile1, împreună cu articolul 2 din Decizia 2000/532/CE privind lista europeană a 
deșeurilor2 definește cadrul pentru evaluarea periculozității deșeurilor. Cu toate acestea, pe 
baza informațiilor furnizate nu se poate stabili dacă pământul ar trebui să fie considerat periculos 
sau nu. 

                                               
1 JO L 312, 22.11.2008. 
2 JO L 226, 6.9.2000.
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În plus, se poate cere ca stația în cauză să dețină o autorizație emisă în conformitate cu 
Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (Directiva IPPC)1, 
astfel cum se specifică în anexa I la directivă în conformitate cu Activitatea 5.1. Cu toate 
acestea, informațiile furnizate sunt insuficiente pentru a judeca dacă aceasta este într-adevăr 
situația.

În cazul în care se solicită o autorizație în conformitate cu Directiva IPPC, instalațiile care intră 
în sfera sa de aplicare trebuie să funcționeze în conformitate cu autorizații care includ valorile-
limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, destinate să prevină, și acolo unde nu 
este practic posibil, să reducă, în general, emisiile și impactul asupra mediului în ansamblul său. 
În plus, Directiva IPPC prevede ca publicul să fie implicat în emiterea unei autorizații pentru 
stațiile care intră în domeniul său de aplicare.

Comisia va contacta autoritățile spaniole competente și va solicita informații suplimentare cu 
privire la stația de tratare a solului, la autorizația deținută și la pământul care urmează să fie tratat 
în stație. Pe baza acestor informații, Comisia va evalua conformitatea acesteia cu legislația UE.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 20 aprilie 2012

Petiționara denunță instalarea unei stații de tratare a pământului contaminat cu solvenți și 
metale grele în localitatea Ullastrell, susținând că această stație nu respectă dreptul comunitar 
(Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile 
aromatice policiclice în aerul înconjurător 2) și Directiva 2008/98/CE privind deșeurile3.

Petiționara susține că pământul care urmează să fie tratat în stația de tratare ar trebui considerat 
drept deșeuri periculoase. Trebuie remarcat faptul că anexa III la Directiva 2008/98/CE privind 
deșeurile, împreună cu articolul 2 din Decizia 2000/532/CE privind lista europeană a 
deșeurilor 4, definește cadrul pentru evaluarea periculozității deșeurilor. Cu toate acestea, pe 
baza informațiilor furnizate nu se poate stabili dacă pământul ar trebui să fie considerat periculos 
sau nu. 

În plus, se poate cere ca stația în cauză să dețină o autorizație emisă în conformitate cu 
Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (Directiva IPPC)5, 
astfel cum se specifică în anexa I la directivă în conformitate cu Activitatea 5.1. Cu toate 
acestea, informațiile furnizate nu permit stabilirea aspectului dacă această cerință se aplică.

În cazul în care se solicită o autorizație în conformitate cu Directiva IPPC, instalațiile care intră 
în sfera de aplicare a prezentei directive trebuie să funcționeze în conformitate cu autorizații care 
includ valorile-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, destinate să prevină, 

                                               
1 JO L 024, 29.1.2008.
2 JO L 023, 26.1.2005.
3 JO L 312, 22.11.2008.
4 JO L 226, 6.9.2000.
5 JO L 24, 29.1.2008.
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și acolo unde nu este practic posibil, să reducă, în general, emisiile și impactul asupra mediului în 
ansamblul său. În plus, Directiva IPPC prevede ca publicul să fie implicat în emiterea unei 
autorizații pentru stațiile care intră în domeniul său de aplicare.

Comisia a solicitat autorităților spaniole competente informații suplimentare cu privire la această 
chestiune. Autoritățile spaniole au răspuns la 15 noiembrie 2011.

Informațiile transmise de autoritățile spaniole au indicat faptul că tehnologia care se aplică la 
stația de tratare a solului este în conformitate cu legislația UE. În plus, informațiile indică 
faptul că solurile care urmează să fie tratate vor fi corespunzătoare codurilor de deșeuri potrivit 
listei europene a deșeurilor.
17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 05 06 nămoluri de dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

În ambele cazuri, aceste deșeuri sunt clasificate ca fiind nepericuloase. 

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile spaniole, lipsa de periculozitate a acestor deșeuri va 
fi verificată înainte de acceptarea lor în stație, prin efectuarea de teste, dacă acest lucru va fi 
necesar.  Întrucât deșeurile care urmează să fie tratate în stație sunt nepericuloase, stația nu va 
îndeplini criteriile din anexa I la Directiva 2008/1/CE. Din acest motiv, Directiva 2008/1/CE nu 
se va aplica. 

Autoritățile spaniole au afirmat că nu există procese în curs de desfășurare privind funcționarea 
sitului. Trebuie menționat faptul că Directiva 2004/107/CE, menționată și de petiționar, 
introduce valori țintă pentru metalele grele (arsenic, cadmiu, mercur și nichel) și pentru 
hidrocarburile aromatice policiclice (dar nu pentru solvenții aromatici, astfel cum este 
menționat de petiționar) în aerul ambiental. Aceste valori țintă nu se referă la emisiile unei 
anumite instalații. Prin urmare, această directivă nu este relevantă în acest caz particular.

Concluzii

Luând în considerare cele menționate anterior, Comisia a concluzionat faptul că stația de 
tratare a solurilor planificată în Ullastrell va funcționa în conformitate cu cerințele stabilite în 
legislația în vigoare a UE.


