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Ref.: Petiția nr. 0980/2011, adresată de B. H. E., de cetățenie olandeză, în numele 
„Afvaloven Nee”, privind exploatarea ilegală a unui cuptor de incinerare a 
deșeurilor în Harlingen (NL) în scopul producerii de energie

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că exploatarea unui cuptor de incinerare a deșeurilor în scopul producerii 
de energie este ilegală și încalcă Directiva 2000/76⁄CE privind incinerarea deșeurilor. Aceasta 
susține că autoritățile olandeze încalcă prevederile directivei, întrucât s-a depășit durata 
cumulată pe an de 60 de ore de funcționare fără întrerupere în condiții anormale de 
exploatare. În caz de funcționare în condiții anormale de exploatare pot apărea riscuri pentru 
mediu și sănătatea populației, iar exploatarea instalației trebuie redusă la minim sau oprită. 
Autoritățile olandeze susțin că durata cumulată de 60 de ore poate fi depășită după primul an 
de la folosirea instalației. Petiționara susține că autoritățile eliberează ilegal autorizații pentru 
continuarea incinerării deșeurilor în condiții anormale de exploatare. Ea solicită să se adopte 
măsuri în vederea obligării autorităților olandeze să respecte normele.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Exploatarea unui cuptor de incinerare a deșeurilor de tipul celui descris de petiționară ar face 
obiectul Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor (ID)1 și, în funcție de 
capacitatea sa, al Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării 
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(PCIP)1. Directivele ID și PCIP reprezintă două din cele șapte directive care au fost incluse 
recent în noua Directivă privind emisiile industriale (DEI)2.

Directiva PCIP impune obligativitatea ca instalațiile care intră în domeniul său de aplicare să 
funcționeze în conformitate cu autorizații care includ valori-limită de emisie bazate pe cele 
mai bune tehnici disponibile și care urmăresc să prevină, și acolo unde acest lucru nu este 
practic posibil, să reducă, în general, emisiile și impactul asupra mediului în ansamblul său. 
Prin urmare, prevenirea sau reducerea emisiilor la nivelul aerului, al apei și al solului ar trebui 
să fie abordate în cadrul autorizațiilor privind mediul înconjurător emise în conformitate cu 
Directiva PCIP.

Comisia a adoptat mai multe documente de referință privind cele mai bune tehnici 
disponibile, care acoperă activitățile ce intră în domeniul de aplicare a directivei PCIP și pe 
care autoritățile competente trebuie să le ia în considerare în momentul stabilirii valorilor-
limită de emisie bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, a parametrilor echivalenți sau a 
măsurilor tehnice pentru asemenea instalații. În august 2006 a fost adoptat un BREF privind 
incinerarea deșeurilor.

Directiva ID vizează prevenirea sau reducerea cât mai mult posibil a efectelor negative asupra 
mediului cauzate de incinerarea și coincinerarea deșeurilor. În special, directiva ar trebui să 
reducă poluarea cauzată de emisii în aer, sol, apele de suprafață și apele subterane. În 
consecință, acest lucru ar trebui să reducă riscurile pentru sănătatea umană prin aplicarea 
condițiilor de exploatare, a cerințelor tehnice, a valorilor-limită de emisie și a cerințelor de 
monitorizare a emisiilor menționate în directivă.

Totuși, potrivit informațiilor disponibile, în fața Curții Supreme din Țările de Jos se află în 
curs de desfășurare o procedură judiciară cu privire la legalitatea autorizației de mediu 
acordată operatorului cuptorului de incinerare. Comisia consideră că nu este adecvat să ia 
măsuri de asigurare a respectării normelor înainte de pronunțarea hotărârii de către instanța 
națională. În cazul în care instanța națională hotărăște că autorizația este valabilă, Comisia va 
lua în considerare necesitatea organizării, împreună cu autoritățile olandeze, a unei anchete cu 
privire la condițiile de exploatare a cuptorului de incinerare.
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