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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0980/2011, którą złożyła B.H.E. (Niderlandy) w imieniu Afvaloven 
Nee, w sprawie nielegalnej działalności zakładu spalania odpadów 
prowadzonej w celu wytwarzania energii w Harlingen (Holandia)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że działalność zakładu spalania odpadów prowadzona w celu 
wytwarzania energii jest niezgodna z prawem i z dyrektywą 2000/76/WE w sprawie spalania 
odpadów. Według składającej petycję władze Holandii działają sprzecznie z przepisami 
dyrektywy, ponieważ zakład prowadzi działalność w nietypowych warunkach eksploatacji 
przez okres dłuższy niż maksymalny dopuszczalny okres 60 godzin rocznie. Przy 
nietypowych warunkach eksploatacji mogą wystąpić zagrożenia dla środowiska i zdrowia 
człowieka, dlatego zakład powinien ograniczyć swoją działalność lub powinien zostać 
zamknięty. Zdaniem władz holenderskich zalecany okres 60 godzin można wydłużyć 
w pierwszym roku po oddaniu zakładu do użytku. Składająca petycję twierdzi, że władze 
popełniają błąd, wydając pozwolenie na dalsze spalanie odpadów w nietypowych warunkach 
eksploatacji. Zwraca się ona o podjęcie działań w celu nakłonienia władz holenderskich do 
podporządkowania się obowiązującym zasadom.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Działalność zakładu spalania odpadów zgodnie z opisem składającej petycję podlega pod 
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dyrektywę 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów1oraz zależnie od swojej wydajności pod 
dyrektywę 2008/1/WE dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli (IPPC)2. Dyrektywa w sprawie spalania odpadów i dyrektywa IPPC to dwie spośród 
siedmiu dyrektyw, które zostały ostatnio połączone w nową dyrektywę w sprawie emisji 
przemysłowych3. 

W dyrektywie IPPC zawarto wymóg, by instalacje wchodzące w jej zakres działały zgodnie 
z pozwoleniami obejmującymi graniczne wielkości emisji, które zostały określone na 
podstawie najlepszych dostępnych technik (BAT) i mają na celu zapobieganie emisji oraz 
oddziaływaniu na środowisko naturalne jako całość oraz, w przypadku braku takiej 
możliwości, ich ograniczenie. Zapobieganie emisjom lub ograniczanie emisji do powietrza, 
środowiska wodnego i gleby powinno zatem zostać uwzględnione w pozwoleniach 
środowiskowych wydawanych zgodnie z dyrektywą IPPC. 

Komisja przyjęła wiele dokumentów referencyjnych BAT (dokumenty BREF) dotyczących 
działań wchodzących w zakres dyrektywy IPPC, które powinny być brane pod uwagę przez 
właściwe władze przy ustalaniu granicznych wielkości emisji opartych na BAT, 
równoważnych parametrów lub środków technicznych dla takich instalacji. Dokument BREF 
w sprawie spalania odpadów został przyjęty w sierpniu 2006 r.

Dyrektywa w sprawie spalania odpadów miała na celu zapobieżenie zanieczyszczeniu 
środowiska spowodowanemu spalaniem i współspalaniem odpadów lub w miarę możliwości 
ograniczenie jego skutków. Powinno się dzięki niej ograniczyć zwłaszcza zanieczyszczenie 
spowodowane emisją do powietrza, gleby, wody powierzchniowej i wody gruntowej. 
Powinno to zatem zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia ludzkiego dzięki stosowaniu warunków 
eksploatacji, wymogów technicznych, granicznych wielkości emisji i wymogów w zakresie 
monitorowania emisji określonych w przedmiotowej dyrektywie.

Jednak według dostępnych informacji przed Sądem Najwyższym w Holandii toczy się 
postępowanie sądowe dotyczące legalności decyzji o wydaniu pozwolenia przyznanej 
prowadzącemu zakład spalania odpadów. Komisja uważa, że podejmowanie jakichkolwiek 
działań egzekwujących przestrzeganie prawa przed wydaniem orzeczenia przez sąd krajowy 
byłoby niewłaściwe. Jeśli sąd krajowy stwierdzi w orzeczeniu, że ta decyzja jest ważna, 
Komisja rozważy konieczność zbadania wraz z władzami Holandii warunków prowadzenia 
działalności na terenie zakładu.

                                               
1Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91.
2Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
3Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.


