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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1266/2009, którą złożył H.H. Rogers (Wielka Brytania) w sprawie
spalarni odpadów El Campello w Alicante

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie toksycznymi emisjami ze spalarni Campello, 
twierdząc że dochodzi do naruszania dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. 
w sprawie spalania odpadów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję wyraża obawy związane z warunkami działania spalarni odpadów 
niedaleko Campello w regionie Alicante w Hiszpanii.

Instalacje do spalania odpadów komunalnych o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę 
podlegają przepisom dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (dalej zwanej dyrektywą IPPC)1. Ponadto instalacje takie 
powinny działać zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów 
(dalej zwanej dyrektywą o spalaniu odpadów)2.

                                               
1Dz.U. L 24 z 29.7.2008, s. 8.
2Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.
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Dyrektywa IPPC nakłada na instalacje wchodzące w jej zakres obowiązek funkcjonowania 
zgodnie z pozwoleniami, w tym z granicznymi wartościami emisji opartymi na zastosowaniu 
najlepszych dostępnych technik, mającymi na celu zapobieganie powstawaniu 
zanieczyszczeń, a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i ich oddziaływania 
na środowisko jako całość. Zapobieganie lub ograniczanie emisji do powietrza, wody i gleby 
powinno zatem być uwzględniane w pozwoleniach środowiskowych wydawanych zgodnie z 
dyrektywą IPPC.

Komisja przyjęła szereg dokumentów referencyjnych BAT (dokumentów BREF) dotyczących 
działalności podlegających przepisom dyrektywy IPCC i dokumenty te powinny zostać 
uwzględnione przez właściwe organy podczas ustalania dla takich instalacji dopuszczalnych 
wartości emisji opartych na najlepszych dostępnych technikach, równoważnych parametrów 
lub środków technicznych. Dokument BREF w sprawie spalania odpadów został przyjęty w 
sierpniu 2006 r.

Ponadto instalacja powinna działać zgodnie z dopuszczalnymi wartościami emisji i 
wymogami dotyczącymi monitoringu ustanowionymi przez dyrektywę o spalaniu odpadów.

Wniosek

Komisja zwróci się do władz Hiszpanii o udzielenie informacji w celu przeprowadzenia 
oceny wdrożenia przepisów dyrektywy IPPC i dyrektywy o spalaniu odpadów w odniesieniu 
do tej konkretnej instalacji.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 listopada 2010 r.

Jak zaznaczono w poprzednim komunikacie, Komisja zwróciła się do władz Hiszpanii o 
udzielenie informacji na temat konkretnej instalacji. Podniesiono kwestię potrzebnych 
zezwoleń przyznanych instalacji oraz wdrożenia dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywy IPPC)1i 
dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (dyrektywy o spalaniu odpadów)2.

W swojej odpowiedzi władze Hiszpanii przekazały Komisji następujące informacje:

– Instalacja, o której mowa, nie jest objęta zakresem dyrektywy IPPC, mimo że nie jest 
spalarnią odpadów, ale składowiskiem odpadów zgodnie z definicją zawartą w pkt 5.4 
załącznika I do przedmiotowej dyrektywy.

– Instalacja wyposażona jest w system zasilany biogazem wytwarzanym w wyniku obróbki 
odpadów organicznych. W efekcie biogaz poddawany jest spalaniu. Działalność ta nie 
wchodzi w zakres dyrektywy o spalaniu odpadów, ponieważ nie obejmuje ona spalania 
substancji gazowych3.

– Instalacja wyposażona jest w system oczyszczania ścieków, który składa się z niewielkiego 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
2Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.
3Art. 3 ust. 1.
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bojlera grzewczego. Do ogrzewania wykorzystywane są odpady warzywne, w związku z 
czym działalność ta nie podlega dyrektywie o spalaniu odpadów1.

– Instalacja ma ważne pozwolenie IPPC wydane w dniu 19 lipca 2005 r. przez właściwe 
władze. Pozwolenie to określa zasady działania instalacji, które są zgodne z wymogami 
ustanowionymi w dyrektywie IPPC.

– Instalacja podlega również rozporządzeniu nr 166/2006 w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywy 
Rady 91/689/EWG i 96/61/WE,2a dane dotyczące emisji są przekazywane do tego systemu 
sprawozdawczego.

– Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez właściwe władze w dniu 27 października 
2009 r. Pomimo braku – zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym – regulacji 
dotyczących emisji przykrych zapachów, na podstawie których można by rozpatrywać skargi 
zgłaszane przez okolicznych mieszkańców, właściwe władze nakazały zarządzającemu 
spalarnią przedsięwzięcie dodatkowych środków w celu ograniczenia tych emisji.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja nie jest w stanie 
stwierdzić naruszenia prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska.

                                               
1Art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt i)–ii).
2Dz.U. L 33 z 4.2.2006. 


