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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0980/2011 af B. H. E., nederlandsk statsborger, for "Afvaloven Nee", 
om ulovlig drift af forbrændingsanlæg til energiproduktion i Harlingen (NL)

1. Sammendrag

Ansøgeren påpeger, at driften af et forbrændingsanlæg til energiproduktion er ulovlig og i 
modstrid med direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald. Hun mener, at de nederlandske 
myndigheder handler i modstrid med direktivets bestemmelser, da anlægget har kørt under 
unormale driftsbetingelser i mere end den højst tilladte periode på 60 timer pr. år. Der kan 
opstå fare for miljøet og menneskers sundhed ved unormale driftsbetingelser, og anlæggets 
drift skal indskrænkes eller ophøre. Set fra de nederlandske myndigheders synspunkt kan den 
fastsatte periode på 60 timer overskrides det første år efter anlæggets idriftsættelse. 
Andrageren påpeger, at myndighederne fejlagtigt udsteder tilladelse til at fortsætte 
affaldsforbrændingen under de unormale driftsbetingelser. Hun beder om indgriben for at få 
de nederlandske myndigheder til at overholde reglerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Driften af anlæg til forbrænding af affald som beskrevet af andrageren hører under 
anvendelsesområdet for direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald (WI)1 og - afhængigt 
af anlæggets kapacitet - direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
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forurening (IPPC)1. IPPC- og WI-direktiverne er to ud af syv direktiver, der for nyligt er 
samlet i det nye direktiv om industrielle emissioner (IED)2.  

Ifølge IPPC-direktivet skal anlæg, som hører under direktivets anvendelsesområde, drives i 
overensstemmelse med visse godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, baseret på den 
bedste tilgængelige teknik (BAT), som er udviklet for at forhindre eller, hvor dette ikke er 
muligt, begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet generelt. Forebyggelse eller 
begrænsning af emissioner i luft, vand og jordbund bør derfor behandles i de 
miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet. 

Kommissionen har vedtaget en række BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter), som 
omfatter de aktiviteter, der hører under IPPC-direktivets anvendelsesområde, og som de 
kompetente myndigheder skal tage i betragtning, når de fastlægger BAT-baserede 
emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger vedrørende 
sådanne anlæg. Der blev vedtaget et BREF-dokument om forbrænding af affald i august 2006.

WI-direktivet har til formål så vidt muligt at forebygge eller begrænse miljøforurening som 
følge af forbrænding og medforbrænding af affald. Det skal navnlig nedbringe forureningen 
som følge af emissioner i luft, jordbund og overflade- og grundvand. Det vil til gengæld 
nedbringe risikoen for den menneskelige sundhed gennem opfyldelse af operationelle 
betingelser, tekniske krav, emissionsgrænseværdier og krav til overvågning af emissioner som 
specificeret i direktivet.

Ifølge de fremlagte oplysninger er der indledt en appelprocedure i højesteretten i 
Nederlandene vedrørende lovligheden af den miljøgodkendelse, der er udstedt til 
forbrændingsanlæggets operatør. Kommissionen mener ikke, at det er relevant at træffe 
håndhævelsesforanstaltninger inden afgørelse af sagen ved den nationale ret. Hvis den 
nationale ret afgør, at godkendelsen er gyldig, vil Kommissionen overveje, om der er behov 
for en undersøgelse af driftsbetingelserne på anlægget i samarbejde med de nederlandske 
myndigheder.
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