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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1266/2009, του H. H. Rogers, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στην El Campello, Alicante.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι προέρχονται τοξικές εκπομπές από τη μονάδα 
αποτέφρωσης αποβλήτων της Campello που, σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν συνάδουν με 
την οδηγία 2000/76/ΕΚ, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων .

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων διατυπώνει ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας μονάδας 
αποτέφρωσης αποβλήτων πλησίον της Campello, στην επαρχία Alicante της Ισπανίας.

Οι εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων με ωριαία δυναμικότητα άνω των τριών τόνων 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (εφεξής: οδηγία ΟΠΕΡ)1. Επιπροσθέτως, οι εγκαταστάσεις 
αυτού του είδους πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/76/ΕΚ για 
την αποτέφρωση των αποβλήτων (εφεξής: οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων)2.

                                               
1  ΕΕ L 24 της 29.7.2008, σ. 8.
2 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.
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Η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της να 
λειτουργούν σύμφωνα με άδειες, περιλαμβανομένων οριακών τιμών εκπομπής βάσει των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ), σχεδιασμένες να αποτρέπουν και, όπου αυτό δεν 
είναι εφικτό, γενικά να περιορίζουν τις εκπομπές και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον 
συνολικά. Η αποτροπή ή μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος 
πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών που 
εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία ΟΠΕΡ.

Η Επιτροπή ενέκρινε σειρά εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (BREF) που καλύπτουν τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών 
βάσει ΒΔΤ, αντίστοιχων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ένα 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ για την αποτέφρωση των αποβλήτων εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 
2006.

Επιπλέον, η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τις οριακές τιμές εκπομπών και με τις 
απαιτήσεις παρακολούθησης που καθορίζονται στην οδηγία για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές προκειμένου να διαπιστώσει 
πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ και της οδηγίας για την αποτέφρωση των 
αποβλήτων σε σχέση με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Νοεμβρίου 2010.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από 
τις ισπανικές αρχές αναφορικά με την εν λόγω εγκατάσταση. Τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με 
την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την άδεια και την εφαρμογή των οδηγιών 2008/1/ΕΚ 
για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία ΟΠΕΡ)1 και 2000/76/ΕΚ 
για την αποτέφρωση των αποβλήτων2.

Στην απάντησή τους, οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ως εξής:

- Η εγκατάσταση εμπίπτει πράγματι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, παρά το 
γεγονός ότι δεν αποτελεί μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων αλλά χώρο υγειονομικής ταφής, 
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 5.4 του Παραρτήματος Ι της εν λόγω οδηγίας·

- Η εγκατάσταση διαθέτει χώρο παραγωγής βιοαερίου, στον οποίο παράγεται βιοαέριο ως 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται καύση 
του βιοαερίου. Η δραστηριότητα αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων, καθώς η οδηγία δεν καλύπτει την καύση αέριων ουσιών3·

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
2 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.
3 Άρθρο 3, παράγραφος 1.
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- Ο χώρος αυτός διαθέτει μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, στην οποία ένας μικρός λέβητας 
παρέχει θερμότητα. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται είναι φυτικά απόβλητα και, κατά 
συνέπεια, η δραστηριότητα αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων1·

- Η εγκατάσταση διαθέτει έγκυρη άδεια βάσει της οδηγίας ΟΠΕΡ, η οποία εκδόθηκε στις
19 Ιουλίου 2005 από την αρμόδια αρχή. Η εν λόγω άδεια ορίζει τους κανόνες λειτουργίας της 
εγκατάστασης, οι οποίοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΠΕΡ·

- Η εγκατάσταση εμπίπτει επίσης στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 166/2006 για τη 
σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ2 του Συμβουλίου και τα στοιχεία από τις εκπομπές της 
υποβάλλονται στο εν λόγω σύστημα υποβολής εκθέσεων·

- Η τελευταία επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια αρχή στις
27 Οκτωβρίου 2009. Παρά την έλλειψη ρυθμίσεων όσον αφορά τις εκπομπές οσμών, τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταγγελίες των 
κατοίκων που διαμένουν στη γειτονική περιοχή, η αρμόδια αρχή ζήτησε από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
εκπομπών αυτών.

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει παραβίαση του 
περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ.

                                               
1 Άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο α, σημεία i-ii.
2 ΕΕ L 33 της 4.2.2006. 


