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Tárgy: B. H. E. holland állampolgár által az „Afvaloven Nee” nevében benyújtott 
0980/2011. számú petíció egy hulladékégető létesítmény energiatermelés 
céljából Harlingenben (Hollandia) történő illegális üzemeletetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint egy bizonyos hulladékégető létesítmény energiatermelés céljából 
történő üzemeltetése illegális, és ellentétes a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK 
irányelvvel. Álláspontja szerint a holland hatóságok az irányelv rendelkezéseivel ellentétesen 
cselekszenek, mert a létesítmény a maximálisan engedélyezett évi 60 óra helyett többet 
működött rendellenes körülmények között. A rendellenes működési körülmények mellett 
környezeti és közegészségügyi kockázatok alakulhatnak ki, ezért a létesítmény működését 
csökkenteni kell vagy le kell állítani. A holland hatóságok állítása szerint az előírás szerinti 60 
órát a létesítmény üzembeállításától számított első évben át lehet lépni. A petíció 
benyújtójának állítása szerint a hatóságok tévesen állítanak ki a hulladékégetés rendellenes 
működési körülmények között történő folytatására vonatkozó engedélyeket. A petíció 
benyújtója azt szeretné, ha a holland hatóságokat a szabályok betartására kényszerítenék.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója által jellemzett hulladékégető létesítmény működése a hulladékok 
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égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv1 hatálya, valamint teljesítményétől függően a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv2

(IPPC-irányelv) hatálya alá tartozik. Az IPPC-irányelv és a hulladékok égetéséről szóló 
irányelv kettő azon hét irányelv közül, amelyeket a közelmúltban az ipari kibocsátásokról 
szóló új irányelvben3 egyesítettek. 

Az IPPC-irányelv előírja a hatálya alá tartozó létesítmények számára, hogy a legjobb elérhető 
technikákon (BAT) alapuló kibocsátási határértékeket tartalmazó engedélyekkel összhangban 
működjenek, amelyek célja, hogy megelőzzék, és ha ez nem kivitelezhető, általában véve 
csökkentsék a kibocsátásokat és a környezet egészét érő hatást. A levegőbe, vízbe és talajba 
irányuló kibocsátások megelőzésével vagy csökkentésével ezért az IPPC-irányelvvel 
összhangban kiadott környezetvédelmi engedélyek keretében kell foglalkozni. 

A Bizottság több, az elérhető legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumot (BREF) 
fogadott el, amelyek kiterjednek az IPPC-irányelv hatálya alá eső tevékenységekre, és 
amelyeket az illetékes hatóságok kötelesek figyelembe venni, amikor az ilyen létesítményekre 
vonatkozóan meghatározzák az elérhető legjobb technikákon alapuló kibocsátási 
határértékeket, az egyenértékű paramétereket vagy a műszaki intézkedéseket. A 
hulladékégetésre vonatkozó BREF elfogadására 2006 augusztusában került sor.

A hulladékok égetéséről szóló irányelv célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben megelőzze 
vagy csökkentse a hulladékok égetéséből vagy kapcsolt égetéséből származó kedvezőtlen 
környezeti hatásokat. Mindenekelőtt a levegőbe, talajba, felszíni vizekbe és felszín alatti 
vizekbe irányuló szennyezés csökkentésére hivatott. Ily módon tehát remélhetőleg 
mérsékelhető az emberi egészségre jelentett kockázat, mégpedig az irányelvben 
meghatározott működési feltételek, műszaki követelmények, kibocsátási határértékek és 
kibocsátás-ellenőrzési követelmények révén.

Ugyanakkor a rendelkezésre álló információk alapján bírósági eljárás van folyamatban a 
holland Legfelsőbb Bíróságon a hulladékégető üzemeltetője számára kiadott 
környezetvédelmi engedély jogszerűségének ügyében. A Bizottság nem találja helyénvalónak, 
hogy a nemzeti bíróság ítéletének meghozatala előtt tegyen végrehajtási intézkedéseket. 
Amennyiben a nemzeti bíróság az engedélyt érvényesnek ítéli, a Bizottság fontolóra veszi 
annak szükségességét, hogy a holland hatóságokkal közösen megvizsgálja a létesítmény 
működési feltételeit. 
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