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Tárgy: H., Rogers brit állampolgár által benyújtott 1266/2009. számú petíció az El 
Campello-i (Alicante) hulladékégetőről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy az El Campello-i hulladékégető mérgező 
anyagokat bocsát ki, ami szerinte nem egyeztethető össze a hulladékok égetéséről szóló, 2000. 
december 4-i 2000/76/EK irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. december 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot egy hulladék-égetőmű működési feltételei miatt 
a spanyolországi Alicante régióban elhelyezkedő Campello közelében.

A települési hulladékot égető művek 3 tonna/óra kapacitás felett a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv hatálya alá tartoznak (a 
továbbiakban: IPPC-irányelv)1. Ezenkívül az ilyen létesítményeknek meg kell felelniük a 
hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvben foglalt rendelkezéseknek (a 

                                               
1  HL L 24., 2008.7.29., 8. o.
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továbbiakban: a hulladékok égetéséről szóló irányelv)1.

Az IPPC-irányelv előírja, hogy a hatálya alá tartozó létesítményeknek az elérhető legjobb 
technikákon alapuló kibocsátási határértékeket is tartalmazó engedélyeknek megfelelően kell 
működniük, amely értékeket a kibocsátások és a környezet egészére gyakorolt hatások 
megelőzésére vagy – ahol az nem lehetséges – általános csökkentésére állapítanak meg. 
Következésképpen az IPPC-irányelvnek megfelelően kibocsátott környezetvédelmi 
engedélynek ki kell terjednie a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátások megelőzésére, 
illetve csökkentésére.

A Bizottság több, az elérhető legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumot (BREF) 
fogadott el, amelyek az IPPC-irányelv hatálya alá eső tevékenységekre, és amelyeket az 
illetékes hatóságok kötelesek figyelembe venni, amikor az ilyen létesítményekre vonatkozóan 
meghatározzák az elérhető legjobb technikákon alapuló kibocsátási határértékeket, az 
egyenértékű paramétereket vagy műszaki intézkedéseket. A hulladékégetésre vonatkozó 
BREF elfogadására 2006 augusztusában került sor.

Ezenkívül a létesítménynek meg kell felelnie a hulladékégetésről szóló irányelvben 
meghatározott kibocsátási határértékeknek és ellenőrzési követelményeknek.

Következtetés

A Bizottság a jövőben tájékoztatást kér a spanyol hatóságoktól annak feltárása érdekében, 
hogy a szóban forgó létesítménnyel összefüggésben miként valósul meg az IPPC és a 
hulladékégetésről szóló irányelvekben foglalt rendelkezések végrehajtása.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. november 11.

A Bizottság korábbi közleményében megfogalmazottaknak megfelelően a Bizottság 
tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól az érintett létesítményről. Kérdések merültek fel az 
engedélyezési státuszt és a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló 2008/1/EK irányelv (IPPC-irányelv)2, valamint a hulladékok égetéséről szóló 
2000/76/EK irányelv3. (a továbbiakban: hulladékok égetéséről szóló irányelv) 
rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban.

Válaszukban a spanyol hatóságok az alábbiakról tájékoztatták a Bizottságot:

A létesítmény az IPPC-irányelv hatálya alá tartozik, bár megjegyzendő, hogy a létesítmény 
nem hulladékégető üzem, hanem az irányelv I. mellékletének 5.4. pontja szerinti 
hulladéklerakó.

- A létesítményben biogázüzem működik, amely a szerves hulladékok kezeléséből 
felszabaduló biogáztermeléssel foglalkozik. Ezután a biogázt elégetik. Ez a tevékenység nem 
tartozik a hulladékok égetéséről szóló irányelv hatálya alá, tekintve, hogy az nem terjed ki a 
                                               
1 HL L 332, 2000.12.28., 91. o.
2 HL L 24,2008.12. 29., 8. o.
3 HL L 332, 2000.12.28, 91. o.
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gázhalmazállapotú anyagok égetésére1;

- A létesítményben szennyvízkezelő egység működik, amelyben egy kisebb bojler biztosítja 
az egység működéséhez szükséges hőt. Ez az egység növényi hulladék eredetű üzemanyagot 
használ, ezért ez a tevékenység sem tartozik a hulladékok égetéséről szóló irányelv hatálya 
alá2

- A létesítmény az illetékes hatóság által 2005. július 19-én kiállított érvényes IPPC 
engedéllyel rendelkezik. Az engedély meghatározza a létesítmény működésének szabályait, e 
szabályok pedig megfelelnek az IPPC-irányelv követelményeinek.

- A létesítmény továbbá az európai szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás 
(EPRTR) létrehozásáról, és a 91/689/EGK, illetve 96/61/EK3 tanácsi irányelvek 
módosításáról szóló 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik, és szennyezőanyag-
kibocsátási adatait e nyilvántartási rendszerbe tartalmazza;

- Az illetékes hatóság legutóbbi vizsgálatát 2009. október 27-én folytatta le. Az illetékes 
hatóság − a létesítmény közelében élők panaszainak kezelése érdekében − annak ellenére 
kötelezte az üzemeltetőt, hogy tegyen további intézkedéseket a kibocsátások megszüntetésére, 
hogy a szagkibocsátások vonatkozásában sem nemzeti, sem uniós szintű szabályozás nem 
létezik.

A fenti információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani az uniós környezetvédelmi 
jog megsértését.

                                               
1 3. cikk (1) bekezdése
2 2. cikk (1) bekezdése (a) pontjának (i)–(ii) alpontjai
3 HL L 33., 2006.2.4.


