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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1266/2009, внесена от H. H. Rogers, с британско гражданство, 
относно инсталацията за изгаряне на отпадъци El Campello в Аликанте.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява безпокойство от токсичните емисии от инсталацията 
за изгаряне на отпадъци Campello, като твърди, че е нарушена Директива 2000/76/ЕО от 
4 декември 2000 година относно изгарянето на отпадъците.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията изразява безпокойство относно условията на работа на 
инсталация за изгаряне на отпадъци в близост до Campello, в региона на Аликанте, 
Испания.

Инсталации за изгаряне на битови отпадъци с капацитет, надвишаващ 3 тона на час,
попадат в приложното поле на Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването (по-долу: Директивата за КПКЗ)1. В допълнение, такива 
инсталации трябва да спазват разпоредбите на Директива 2000/76/ЕО относно 
изгарянето на отпадъците (по-долу: Директивата за изгаряне на отпадъците)2.
                                               
1  OВ L 24, 29.7.2008 г., стр. 8.
2 OВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.
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Директивата за КПКЗ изисква инсталациите, които попадат в нейния обхват, да работят 
съгласно разрешителни, включително съгласно норми за допустими емисии, 
основаващи се на най-добри налични техники (НДНТ), които имат за цел 
предотвратяване, а в случаите, в които това е практически невъзможно — намаляване 
на емисиите и въздействието им върху околната среда като цяло. Предотвратяването 
или намаляването на емисиите във въздуха, водата и почвата, следователно, следва да 
се разглежда в рамките на разрешителните, свързани с околната среда, издавани 
съгласно Директивата за КПКЗ.

Комисията е приела редица справочни документи (BREF) за определяне на НДНТ, 
които покриват действията, които попадат в обхвата на Директивата за КПКЗ, и които 
следва да бъдат взети под внимание от компетентните органи при определянето на 
норми за допустими емисии, основани на НДНТ, равностойни показатели или 
технически мерки за такива инсталации. BREF относно изгаряне на отпадъци бе приет 
през август 2006 г.

Също така,  инсталацията трябва да спазва нормите за допустими емисии и 
изискванията за мониторинг, определени в Директивата за изгаряне на отпадъците.

Заключение

Комисията ще поиска информация от испанските органи, за да прецени как са 
приложени разпоредбите на Директивата за КПКЗ и на Директивата за изгаряне на 
отпадъците по отношение на тази конкретна инсталация.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 11 ноември 2010 г.

Както беше посочено в предишното й съобщение, Комисията изиска от испанските 
органи информация относно въпросната инсталация. Бяха повдигнати въпроси, 
свързани с разрешителния статус и изпълнението на Директива 2008/1/ЕО за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива за КПКЗ) 1 и 
Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъците 2.

В своя отговор испанските органи информираха Комисията както следва:

– Инсталацията действително попада в обхвата на Директивата за КПКЗ, въпреки че не 
е инсталация за изгаряне на отпадъци, а депо, както е определено в точка 5.4 от 
Приложение I към тази директива.

– Инсталацията има съоръжение за биогаз, посредством което се произвежда биогаз в 
резултат на преработването на органични отпадъци. Впоследствие биогазът се изгаря. 
Тази дейност не попада в обхвата на директивата относно изгарянето на отпадъци, тъй 
като тя не се отнася за изгарянето на газообразни вещества 3;
                                               
1 OВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
2 OВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.
3 Член 3, параграф 1.
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– Съоръжението е снабдено с инсталация за преработка на отпадъчни води, в която 
топлината се осигурява от малък бойлер. Използваното гориво е растителен отпадък и 
поради това тази дейност не попада в обхвата на Директивата относно изгарянето на 
отпадъци 1;

– Инсталацията има валидно разрешително по КПКЗ, издадено на 19 юли 2005 г. от 
компетентния орган. В това разрешително са указани правилата за работата на 
инсталацията, съответстващи на изискванията на Директивата за КПКЗ.

– Инсталацията е обхваната и от изискванията на Регламент (ЕО) № 166/2006 за 
създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за 
изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета2, като данните за емисиите 
от инсталацията се докладват съгласно тази схема.

– Проверка на инсталацията е била извършена от компетентния орган последно на 27 
октомври 2009 г. Въпреки че относно емисиите на миризми липсва регламент както на 
национално равнище, така и на равнище ЕС, компетентният орган е изискал от 
оператора да предприеме допълнителни мерки срещу тези емисии в отговор на 
жалбите, подадени от жителите от околността.

Въз основа на предоставената информация Комисията не е установила наличие на 
нарушение на правото на ЕС в областта на опазването на околната среда.

                                               
1 Член 2, параграф 1, точка (a)(i)-(ii)
2 ОВ L 33, 4.2.2006 г.


