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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1266/2009 af H. H. Rogers, britisk statsborger, om 
affaldsforbrændingsanlægget i El Campello i Alicante

1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for bekymring over giftige emissioner fra forbrændingsanlægget i El 
Campello, idet han hævder, at direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om 
affaldsforbrænding ikke bliver overholdt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren giver udtryk for bekymring over driftsforholdene i et affaldsforbrændingsanlæg i 
nærheden af Campello i Alicante-regionen i Spanien.

Anlæg til forbrænding af kommunalt affald med en kapacitet på over 3 tons pr. time hører 
under anvendelsesområdet for direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening (herefter benævnt IPPC-direktivet)1. Endvidere skal sådanne anlæg overholde 
bestemmelserne i direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald (herefter benævnt 
affaldsforbrændingsdirektivet)2.

                                               
1 EUT L 24 af 29.7.2008, s.8.
2 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
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Ifølge IPPC-direktivet skal anlæg, som henhører under direktivets anvendelsesområde, drives 
i overensstemmelse med visse godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag 
af de bedste tilgængelige teknikker (BAT) med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke 
er muligt, generelt begrænse emissionerne og deres indvirkning på miljøet som helhed.
Forebyggelse eller begrænsning af emissioner til luft, vand og jord bør derfor være indeholdt i 
de miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet.

Kommissionen har vedtaget en række BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter), som 
omfatter de aktiviteter, der falder ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde, som de 
kompetente myndigheder skal tage i betragtning, når de fastlægger BAT-baserede 
emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger vedrørende 
sådanne anlæg. Der blev vedtaget et BREF-dokument om forbrænding af affald i august 2006.

Endvidere skal anlægget opfylde de emissionsgrænseværdier og de overvågningskrav, der er 
fastsat i affaldsforbrændingsdirektivet.

Konklusion

Kommissionen vil anmode de spanske myndigheder om oplysninger for at vurdere, hvordan 
bestemmelserne i IPPC-direktivet og i affaldsforbrændingsdirektivet er gennemført for det 
pågældende anlæg."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. november 2010

"Som angivet i en tidligere meddelelse anmodede Kommissionen om oplysninger fra de 
spanske myndigheder vedrørende det pågældende anlæg. Der blev rejst spørgsmål om 
anlæggets planlægningsstatus og gennemførelse af direktiv 2008/1/EF, integreret 
forebyggelse og bekæmpelse (IPPC-direktiv)1 og 2000/76/EF om forbrænding af affald2.

I deres svar informerede de spanske myndigheder Kommissionen om følgende:

- Anlægget hører under anvendelsesområdet for IPPC-direktivet, selv om det ikke er et 
affaldsforbrændingsanlæg, men et deponeringsanlæg som angivet i punkt 5.4. i bilag I til dette 
direktiv;

- Anlægget er forsynet med en biogasfacilitet, hvori der fremstilles biogas i forbindelse med 
behandlingen af organisk affald. Biogassen forbrændes efterfølgende. Denne aktivitet hører 
ikke under anvendelsesområdet for affaldsforbrændingsdirektivet, idet den ikke omfatter 
forbrænding af gasholdige stoffer3;

- Anlægget er forsynet med en spildevandsrensningsanordning, hvori en lille kedel leverer 
varme. Brændstoffet, der anvendes, er vegetabilsk affald, og denne aktivitet hører således ikke 
under anvendelsesområdet for affaldsforbrændingsdirektivet4;

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
3 Artikel 3, stk. 1.
4 Artikel 2, stk. 1, litra a), punkt i-ii.
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- En gyldig IPPC-tilladelse er udstedt for anlægget den 19. juli 2005 af den kompetente 
myndighed. Tilladelsen indeholder regler for driften af anlægget, som er i overensstemmelse 
med kravene i IPPC-direktivet;

- Anlægget hører desuden under anvendelsesområdet for forordning nr. 166/2006 om 
oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer og om 
ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF1, og dets emissionsoplysninger 
fremsendes til denne indberetningsordning;

- Den seneste inspektion blev foretaget af den kompetente myndighed den 27. oktober 2009. 
Trods manglende regulering af lugtemissioner på såvel nationalt plan som på EU-plan kræver 
den kompetente myndighed med henblik på at imødekomme klagerne fra beboere i nærheden, 
at operatøren træffer yderligere foranstaltninger mod disse emissioner.

Kommissionen kan ikke på grundlag af ovenstående oplysninger konstatere nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning."

                                               
1 EUT L 33 af 4.2.2006.


