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Peticijų komitetas

10.11.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1266/2009 dėl atliekų deginimo įrenginio El Campello mieste 
Alikantės regione, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis H. H. Rogers

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia rūpestį dėl toksiškų teršalų, išmetamų iš Campello atliekų 
deginimo įrenginio, tvirtindamas, kad pažeidžiama 2000 m. gruodžio 4 d. Direktyva 
2000/76/EB dėl atliekų deginimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas reiškia rūpestį dėl atliekų deginimo įrenginio, esančio šalia Campello
miesto Alikantės regione Ispanijoje, eksploatavimo sąlygų.

Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK direktyva) 
taikoma komunalines atliekas deginantiems įrenginiams, kurių pajėgumas daugiau kaip 3 
tonos per valandą1. Be to, tokie įrenginiai turi atitikti Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų 
deginimo (toliau – Atliekų deginimo direktyva)2 nuostatas.

TIPK direktyvoje reikalaujama, kad įrenginiai, patenkantys į jos taikymo sritį, veiktų pagal 
                                               
1  OL L 24, 2008 7 29, p. 8.
2 OL L 332, 2000 12 28, p. 91.
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leidimus, laikantis išmetamų teršalų ribinių verčių, kurios pagrįstos geriausiomis galimomis 
priemonėmis (GGP), skirtomis užkirsti kelią išmetamiems teršalams ir jų poveikiui visai 
aplinkai arba, o jeigu tai neįmanoma, tiesiog sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir jų poveikį 
aplinkai. Taigi išmetamų į orą, vandenį ir žemę teršalų prevencija arba jų mažinimas turėtų 
būti reguliuojamas aplinkos apsaugos leidimais, išduodamais laikantis TIPK direktyvos 
nuostatų.

Komisija patvirtino keletą GGP informacinių dokumentų (BREF), kuriuose nurodytos rūšys 
veiklos, patenkančios į TIPK direktyvos taikymo sritį; kompetentingos institucijos turi 
atsižvelgti į šiuos dokumentus nustatydamos tokiems įrenginiams GGP grindžiamas išmetamų 
teršalų ribines vertes, lygiaverčius parametrus ar technines priemones. BREF dėl atliekų 
deginimo patvirtintas 2006 m. rugpjūčio mėn.

Be to, įrenginys turi būti eksploatuojamas laikantis išmetamų teršalų ribinių verčių ir 
stebėsenos reikalavimų, nustatytų Atliekų deginimo direktyvoje.

Išvada

Komisija paprašys Ispanijos valdžios institucijų pateikti informaciją, kad galėtų įvertinti, kaip 
įgyvendinamos TIPK ir Atliekų deginimo direktyvų nuostatos šio konkretaus įrenginio 
atveju.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 11 d. 

„Kaip nurodyta ankstesniame Komisijos pranešime, ji paprašė Ispanijos valdžios institucijų 
pateikti informaciją apie minėtą įrenginį. Pateikti klausimai dėl leidimo statuso, dėl 
Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK direktyva)1 ir 
Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo2 nuostatų įgyvendinimo.

Atsakydamos, Ispanijos valdžios institucijos Komisijai pateikė tokią informaciją:

Įrenginiui netaikoma TIPK direktyva, nors tai yra ne atliekų deginimo įrenginys, o atliekų 
sąvartynas, kaip apibrėžta direktyvos I priedo 5 punkto 4 dalyje;

Įrenginyje yra biodujų įtaisas, kuriuo apdorojus organines atliekas gaminamos biodujos. Tada 
biodujos sudeginamos.  Šiai veiklai Atliekų deginimo direktyva netaikoma, nes ja 
nereguliuojamas dujinių medžiagų deginimas3. 

Įtaise įrengtas nuotekų valymo skyrius, kuriame nedidelis katilas teikia šilumą.  Kurui 
naudojamos augalinės atliekos, todėl ši veikla nepatenka į Atliekų deginimo direktyvos 
taikymo sritį4.

Įrenginiui suteiktas galiojantis TIPK leidimas, kurį 2005 m. liepos 19 d. išdavė kompetentinga 
                                               
1 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
2 OL L 332, 2000 12 28, p. 91.
3 3 straipsnio 1 dalis
4 2 straipsnio 1 dalies a punkto i–ii papunkčiai.
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institucija. Šiuo leidimu nustatytos įrenginio eksploatavimo taisyklės, kurios atitinka TIPK 
direktyvos reikalavimus;

Įrenginiui taikomas ir Reglamentas Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų 
teršalų registro sukūrimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB1, o 
duomenys apie jo išmetamus teršalus pateikiami pagal šią pranešimų teikimo sistemą;

Paskutinis kompetentingos institucijos patikrinimas atliktas 2009 m. spalio 27 d.  Nepaisant 
kvapą skleidžiančių teršalų išmetimo nesureguliavimo nei šalies, nei ES lygmeniu, kad būtų 
atsižvelgta į aplinkinių gyventojų skundus, kompetentinga institucija pareikalavo operatorių 
imtis papildomų priemonių dėl šių teršalų išmetimo.

Remdamasi minėta informacija Komisija nenustatė ES aplinkos teisės pažeidimo.“

                                               
1 OL L 33, 2006 2 4, 


