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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0980/2011 Αναφορά 0980/2011, της B. H. E., ολλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Afvaloven Nee («Όχι στα απόβλητα καύσης»), σχετικά με 
την παράνομη λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων για παραγωγή 
ενέργειας στο Harlingen των Κάτω Χωρών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων για 
παραγωγή ενέργειας είναι παράνομη και αντιβαίνει στην οδηγία 2000/76/ΕΚ για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων. Θεωρεί ότι οι ολλανδικές αρχές δεν συμμορφώνονται προς τις 
διατάξεις της οδηγίας, διότι η μονάδα λειτουργεί υπό μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας 
για διάστημα μεγαλύτερο της μέγιστης επιτρεπόμενης περιόδου των 60 ωρών ετησίως. Υπό 
μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι για το περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία και η λειτουργία της μονάδας πρέπει να περιοριστεί ή να διακοπεί. 
Κατά την άποψη των ολλανδικών αρχών, είναι δυνατή η υπέρβαση της προβλεπόμενης 
περιόδου των 60 ωρών κατά τον πρώτο χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Η 
αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι αρχές χορηγούν παράτυπα άδεια για τη συνέχιση της 
αποτέφρωσης των αποβλήτων υπό μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Ζητεί παρέμβαση 
ώστε να υποχρεωθούν οι ολλανδικές αρχές να συμμορφωθούν προς τους κανόνες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η λειτουργία μονάδας αποτέφρωσης αποβλήτων, όπως την περιέγραψε ο αναφέρων, 
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υπόκειται στην οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων1 και, ανάλογα με 
την χωρητικότητα της μονάδας, στην οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ)2. Οι δύο αυτές οδηγίες συγκαταλέγονται στις 
επτά οδηγίες που έχουν προσφάτως ενοποιηθεί στην νέα οδηγία για τις βιομηχανικές 
εκπομπές (IED)3. 

Η οδηγία ΟΠΕΡ απαιτεί από τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της να 
λειτουργούν σύμφωνα με άδειες που περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπής βασισμένες στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), οι οποίες έχουν σχεδιασθεί για την πρόληψη και, όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, τη γενικότερη μείωση των εκπομπών και του αντικτύπου στο 
περιβάλλον συνολικά. Η αποτροπή ή μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, το νερό και το 
έδαφος πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών που 
εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία ΟΠΕΡ. 

Η Επιτροπή ενέκρινε σειρά εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (BREF) που καλύπτουν τις 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ, τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές κατά τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών 
βάσει ΒΔΤ, αντίστοιχων παραμέτρων ή τεχνικών μέτρων για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ένα 
έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ για την αποτέφρωση των αποβλήτων εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 
2006.

Η οδηγία WI αποσκοπεί στην πρόληψη ή στη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των δυσμενών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον που προκαλούνται από την αποτέφρωση και τη συναποτέφρωση 
των αποβλήτων. Συγκεκριμένα, πρέπει να μειώνεται η μόλυνση που προκαλείται από τις 
εκπομπές στην ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, μετριάζοντας 
συνεπώς τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία μέσω της εφαρμογής των συνθηκών 
λειτουργίας, των τεχνικών απαιτήσεων, των οριακών τιμών εκπομπής και των απαιτήσεων 
παρακολούθησης των εκπομπών που προσδιορίζονται στην οδηγία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρίσκεται υπό εξέλιξη δικαστική 
διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου στις Κάτω Χώρες σχετικά με τη νομιμότητα 
της περιβαλλοντικής άδειας που χορηγήθηκε στον διαχειριστή της μονάδας αποτέφρωσης. Η 
Επιτροπή δεν κρίνει σκόπιμο να λάβει μέτρα επιβολής πριν από την έκδοση απόφασης από το 
εθνικό δικαστήριο. Αν το εθνικό δικαστήριο αποφανθεί ότι η άδεια είναι έγκυρη, η Επιτροπή 
θα εξετάσει εάν υπάρχει ανάγκη για διερεύνηση, από κοινού με τις ολλανδικές αρχές, των 
συνθηκών λειτουργίας της μονάδας.

                                               
1 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σελ. 91.
2 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σελ. 8.
3 ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σελ. 17.


