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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1266/2009, ingediend door H. H. Rogers (Britse nationaliteit), 
over de vuilverbrandingsoven van El Campello, Alicante (Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de giftige dampen afkomstig van de verbrandingsoven van 
Campello, die volgens hem niet voldoen aan Richtlijn 2000/76/EG van 4 december 2000 
betreffende de verbranding van afval.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indiener maakt zich zorgen over de werkomstandigheden in een afvalverbrandingsinstallatie 
nabij Campello, in de regio Alicante, Spanje.

Installaties voor de verbranding van gemeentelijk afval met een capaciteit die groter is dan 3 
ton per uur, vallen onder Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging (hierna te noemen: de IPPC-richtlijn)1. Dergelijke installaties moeten 
bovendien voldoen aan het bepaalde in Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van 
afval (hierna te noemen: de Afvalverbrandingsrichtlijn) 2.

                                               
1  PB L 24 van 29.7.2008, blz. 8.
2 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.
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De onder de IPPC-richtlijn vallende installaties mogen alleen worden geëxploiteerd met een 
vergunning waarin emissiegrenswaarden zijn vastgelegd op basis van de toepassing van de 
beste beschikbare technieken (BBT), die ontworpen zijn ter voorkoming en, waar dat niet 
haalbaar is, ter beperking van emissies en de impact daarvan op het milieu als geheel. Daarom 
moet de preventie of reductie van de emissies naar lucht, water en grond, als zodanig aan bod 
komen in de krachtens de IPPC-richtlijn verstrekte milieuvergunningen.

De Commissie heeft een aantal BBT-referentiedocumenten (BREF’s) goedgekeurd inzake de 
activiteiten die onder de IPPC-richtlijn vallen, waarmee de bevoegde overheden rekening 
moeten houden bij het vaststellen van op BBT gebaseerde emissiegrenswaarden, 
gelijkwaardige parameters of technische maatregelen voor dergelijke installaties. In augustus 
2006 is een BREF inzake afvalverbranding goedgekeurd.

De installatie moet daarnaast voldoen aan de emissiegrenswaarden en de controlevereisten 
krachtens de Afvalverbrandingsrichtlijn.

Conclusie

De Commissie zal de Spaanse overheid om informatie vragen om na te gaan op welke wijze 
de artikelen van de IPPC-richtlijn en de Afvalverbrandingsrichtlijn toegepast worden in 
verband met deze specifieke installatie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 november 2010

Conform haar eerdere mededeling heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten verzocht 
informatie te verschaffen over de desbetreffende installatie. Er zijn vragen gesteld over de 
vergunningstatus en de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn)1 en Richtlijn 2000/76/EG 
betreffende de verbranding van afval2.

In hun antwoord hebben de Spaanse autoriteiten de Commissie het volgende laten weten:

- De installatie valt onder de IPPC-richtlijn, hoewel het geen afvalverbrandingsinstallatie is 
maar een stortplaats conform de definitie in punt 5.4 uit bijlage I van die richtlijn;

- De installatie heeft een biogasfaciliteit waar biogas wordt geproduceerd uit organisch afval. 
Het biogas wordt vervolgens verbrand. Deze activiteit valt niet onder de 
Afvalverbrandingsrichtlijn omdat daarin de verbranding van gasvormige substanties niet is 
geregeld3;

- De installatie omvat een eenheid voor afvalwaterbehandeling waarin een kleine boiler 
warmte produceert. De gebruikte brandstof is plantaardig afval; daarom valt deze activiteit 
niet onder de Afvalverbrandingsrichtlijn4;
                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.
3 Artikel 3, lid 1.
4 Artikel 2, lid 1, onder a}, de punten i)-ii).



CM\838927NL.doc 3/3 PE439.224v02-00

NL

- De installatie heeft een geldige IPPC-vergunning die is afgegeven op 19 juli 2005 door de 
bevoegde autoriteit. Deze vergunning bevat de regels voor exploitatie van de installatie die 
voldoen aan de bepalingen van de IPPC-richtlijn;

- De installatie valt ook onder Verordening (EG) nr. 166/2006 betreffende de instelling van 
een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot 
wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad1 en de emissiegegevens 
worden aan dat verslagleggingsmechanisme doorgegeven;

- De laatste inspectie is uitgevoerd door de bevoegde autoriteit op 27 oktober 2009. Ondanks 
het ontbreken van regelgeving op het gebied van geuremissie op nationaal en EU-niveau heeft 
de bevoegde autoriteit, in reactie op klachten van omwonenden, de operator gevraagd 
aanvullende maatregelen te nemen tegen deze emissies.

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie geen schending van EU-
milieuwetgeving constateren.

                                               
1 PB L 33 van 4.2.2006. 


