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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1266/2009, adresată de H. H. Rogers, de cetățenie britanică, 
privind instalația de incinerare a deșeurilor din El Campello, Alicante

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de emisiile toxice care provin de la instalația de incinerare din 
Campello, acesta susținând că sunt încălcate dispozițiile Directivei 2000/76/CE din 4 
decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul se arată preocupat de condițiile de funcționare ale unei instalații de incinerare a 
deșeurilor din apropiere de Campello, regiunea Alicante (Spania).

Instalațiile de incinerare a deșeurilor urbane cu o capacitate de peste 3 tone/oră intră sub 
incidența Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (denumită 
în continuare Directiva PCIP)1. De asemenea, astfel de instalații trebuie să respecte 
dispozițiile Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor (denumită în continuare 
Directiva privind incinerarea deșeurilor)2.

                                               
1 JO L 24, 29.7.2008, p. 8.
2 JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
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Directiva PCIP stipulează că instalațiile care intră sub incidența acesteia trebuie să 
funcționeze în temeiul unei autorizații care să prevadă valori-limită ale emisiilor pe baza celor 
mai bune tehnici disponibile (BTD), menite să prevină și, dacă acest lucru nu este posibil, să 
reducă emisiile și impactul asupra mediului, în general. Prin urmare, prevenirea sau reducerea 
emisiilor în aer, apă și sol trebuie abordate în momentul acordării autorizațiilor de mediu 
emise în conformitate cu Directiva PCIP.

Comisia a adoptat o serie de documente de referință BTD (BREF-uri) care acoperă activitățile 
care intră în sfera de aplicare a Directivei PCIP și care trebuie să fie luate în considerare de 
autoritățile competente pentru stabilirea valorilor-limită ale emisiilor pe baza BAT, a 
parametrilor sau a măsurilor tehnice echivalente pentru astfel de instalații. Un BREF privind 
incinerarea deșeurilor a fost adoptat în august 2006.

De asemenea, instalațiile trebuie să respecte valorile-limită ale emisiilor și cerințele de 
monitorizare stabilite de Directiva privind incinerarea deșeurilor.

Concluzie

Comisia va solicita autorităților spaniole informații pentru a evalua punerea în aplicare a 
dispozițiilor Directivei PCIP și ale Directivei privind incinerarea deșeurilor în cazul instalației 
specifice menționate.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 11 noiembrie 2010

După cum a indicat în comunicarea sa anterioară, Comisia a solicitat autorităților spaniole 
informații cu privire la instalația în cauză. S-a făcut referire la aspectele legate de situația 
autorizației și de punerea în aplicare a Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul 
integrat al poluării (Directiva PCIP)1 și a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor 
(ID)2.

În răspunsul lor, autoritățile spaniole au informat Comisia că:

- Instalația intră, într-adevăr, sub incidența Directivei PCIP, deși nu este o instalație de 
incinerare a deșeurilor, ci un depozit de deșeuri, astfel cum este definit la punctul 5.4 din 
anexa I la directivă;

- Depozitul dispune de o instalație de producere a biogazului prin tratarea deșeurilor organice. 
Biogazul este ulterior incinerat. Activitatea respectivă nu intră sub incidența Directivei ID, din 
moment ce aceasta nu se referă la incinerarea substanțelor gazoase3;

- Instalația dispune de o unitate de tratare a apelor reziduale în care un boiler mic produce 
căldură. Combustibilul utilizat este un deșeu vegetal, astfel că activitatea nu intră sub 
incidența Directivei ID4;
                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
3 Articolul 3 alineatul (1).
4 Articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(ii).
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- Instalația deține o autorizație PCIP valabilă emisă la 19 iulie 2005 de autoritatea competentă. 
Autorizația prevede normele de funcționare a instalației, acestea fiind în conformitate cu 
cerințele Directivei PCIP;

- Instalația intră, de asemenea, sub incidența Regulamentului (CE) nr. 166/2006 de instituire a 
unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 
91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului1,, iar datele privind emisiile sunt supuse regimului 
respectiv de raportare;

- Ultima inspecție a fost derulată de autoritatea competentă la 27 octombrie 2009. În ciuda 
lipsei unor reglementări privind emisiile de mirosuri atât la nivel național, cât și la nivelul UE, 
pentru a veni în întâmpinarea plângerilor localnicilor, autoritatea competentă a solicitat 
operatorului instalației să ia măsuri suplimentare împotriva unor astfel de emisii. 

Pe baza informațiilor de mai sus, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislației UE 
în materie de mediu.

                                               
1 JO L 33, 4.2.2006.


