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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0980/2011, внесена от B. H., с нидерландско гражданство, от 
името на Afvaloven Nee, относно инсталация за изгаряне на отпадъци с 
цел производство на електроенергия в Harlingen (Нидерландия)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията заявява, че експлоатацията на инсталация за изгаряне на 
отпадъци с цел производството на електроенергия е незаконна и противоречи на 
Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъците. Тя счита, че нидерландските 
органи действат в разрез с разпоредбите на директивата, защото инсталацията е 
работила в анормални условия на експлоатация в продължение на повече от 
максимално допустимия период от 60 часа годишно. При анормални условия на 
експлоатация могат да възникнат рискове за околната среда и здравето на хората и 
експлоатацията трябва да бъде ограничена или прекратена. Според нидерландските 
органи препоръчаният период от 60 часа може да бъде превишен в рамките на първата 
година от влизането в действие на съоръжението. Вносителката на петицията заявява, 
че органите неправилно издават разрешение изгарянето на отпадъци да продължи при 
анормални условия на експлоатация. Тя отправя искане за намеса, чрез която 
нидерландските органи да бъдат задължени да изпълняват правилата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Съгласно описаното от вносителката на петицията, експлоатацията на инсталация за 
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отпадъци е предмет на Директива 2000/76/ЕО относно изгарянето на отпадъците (ИО)1

и в зависимост от нейния капацитет – на Директива 2008/1/ЕО, за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)2. Директивите за КПКЗ и ИО са 
две от седемте директиви, които бяха обединени наскоро в новата Директива 
2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (ДЕП)3. 

Директивата за КПКЗ изисква инсталациите, които попадат в нейното приложно поле, 
да се експлоатират в съответствие с разрешителни, включващи норми за допустими 
емисии, основани на най-добри налични техники (НДНТ), целящи предотвратяване, а в 
случаите, когато това е практически невъзможно, намаляване на емисиите и 
въздействието им върху околната среда като цяло. Следователно предотвратяването 
или намаляването на емисиите във въздуха, водата и почвата следва да бъдат предмет 
на екологичното разрешително, издавано в съответствие с Директивата за КПКЗ. 

Комисията прие редица референтни документи за най-добрите налични техники, 
обхващащи дейностите, които попадат в обхвата на директивата за КПКЗ, които 
компетентните органи трябва да вземат предвид, когато установяват норми за 
допустими емисии, основани на най-добрите налични техники, равностойни показатели 
или технически мерки за такива инсталации. През август 2006 г. беше приет 
референтен документ за най-добрите налични техники относно изгарянето на отпадъци.

Директивата относно изгарянето на отпадъците (ИО) има за цел да предотврати или 
намали, доколкото е възможно, отрицателните последици върху околната среда, 
причинени от изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци. По-специално тя следва да 
ограничи замърсяването, причинено от емисиите във въздуха, почвата, повърхностните 
и подземните води. Това би трябвало да намали рисковете за човешкото здраве 
посредством прилагането на експлоатационните условия, техническите изисквания, 
нормите за допустими емисии и изискванията за контрол на емисиите, посочени в 
директивата.

Съгласно наличната информация обаче, в момента тече съдебно производство пред 
Върховния съд в Нидерландия относно законността на екологичното разрешително, 
дадено на оператора на инсталацията. Комисията не намира за подходящо да 
предприема действия по правоприлагане преди решението на националния съд. Ако 
националният съд отсъди, че разрешителното е валидно, Комисията ще прецени заедно 
с нидерландските власти необходимостта от разследване на експлоатационните 
условия на инсталацията.

                                               
1 ОВ L332, 28.12.2000 г., стр. 91.
2 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
3 ОВ L 334, 17.12.10, стр. 17.


