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Subiect: Petiția nr. 0544/2019, adresată de J.G., de cetățenie spaniolă, în numele 
Plataforma Aire Limpio en la Hoya de Buñol, privind calitatea aerului în 
comuna La Hoya de Buñol-Chiva, Comunitatea Valenciană, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că fabrica de ciment deținută de o companie multinațională mexicană din 
localitatea La Hoya de Buñol-Chiva, în Comunitatea Valenciană, produce ciment de 100 ani. 
În ultimele două decenii însă, a început să ardă diferite tipuri de deșeuri urbane și industriale 
(substanțe chimice toxice periculoase) drept combustibil pentru a fabrica ciment, economisind 
banii pe care i-ar fi cheltuit pe combustibili convenționali. Aceste procese extrem de toxice 
sunt descrise ca fiind „recuperare a deșeurilor”. Pe lângă daunele aduse mediului, petiționarul 
consideră că acest tip de activitate reprezintă un pericol evident pentru sănătatea publică, 
provocând o creștere exponențială a diverselor forme de cancer, a bolilor pulmonare, 
endocrine, cutanate și alergice în zonele afectate de gazele emise în urma procesului de 
incinerare a deșeurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 martie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 martie 2020

Petiția 

Petiția ridică problema co-incinerării de deșeuri în fabricile de ciment din Spania și din UE. 
Se exprimă o preocupare deosebită cu privire la autorizațiile acordate instalației de producere 
a cimentului CEMEX Buñol, situată în comuna La Hoya de Buñol-Chiva din Comunitatea 
Valencia, pentru a co-incinera deșeuri. Potrivit petiționarului, în 2003 instalația a primit o 
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„autorizație integrată de mediu” emisă pentru incinerarea diferitelor tipuri de deșeuri, inclusiv 
a făinii de carne. De atunci, cantitățile și tipurile de deșeuri autorizate pentru a fi co-incinerate 
au crescut. Petiționarul afirmă că cererea din 2011 de autorizare a incinerării unei cantități de 
295 000 de tone de deșeuri periculoase anual este blocată până la pronunțarea unei hotărâri de 
către guvernul regional. Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la riscurile pentru 
mediu și pentru sănătate cauzate de co-incinerarea deșeurilor în cuptoarele de ciment. 
Petiționarul solicită Comisiei să interzică complet la nivelul UE co-incinerarea deșeurilor de 
combustibil în cuptoarele de ciment și în centralele electrice și să elaboreze un plan 
cuprinzător de gestionare a deșeurilor. Petiționarul propune măsuri de gestionare a deșeurilor 
în timpul fazei de eliminare treptată.

Observațiile Comisiei 

1. Regimul emisiilor industriale în UE 

Directiva 2010/75/CE privind emisiile industriale 1(DEI) se aplică tuturor proceselor 
industriale care intră în domeniul său de aplicare, indiferent de tipul de combustibil utilizat. 

Co-incinerarea deșeurilor în cuptoare din ciment și în centrale electrice, indiferent de 
cantitatea de deșeuri utilizată, este reglementată de capitolul IV din DEI.

În plus, DEI impune ca instalațiile care desfășoară activități de producție prevăzute în anexa I 
să funcționeze în conformitate cu autorizațiile bazate pe utilizarea celor mai bune tehnici 
disponibile (BAT).

Producția de ciment, adică „producția de clincher de ciment în cuptoare rotative cu o 
capacitate de producție de peste 500 de tone pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate de 
producție de peste 50 de tone pe zi” este o activitate menționată în anexa I la DEI, punctul 3.1 
litera (a) și, prin urmare, intră în domeniul de aplicare al acesteia.

Incinerarea și co-incinerarea deșeurilor, și anume „eliminarea sau recuperarea deșeurilor în 
instalațiile de incinerare a deșeurilor sau în instalațiile de co-incinerare a deșeurilor: 

(a) în cazul deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 3 tone pe oră;

(b) în cazul deșeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 de tone pe zi” este o activitate 
menționată în anexa I la Directiva privind emisiile industriale, punctul 5.2 și, prin urmare, 
intră în domeniul de aplicare al acesteia. 

Prin urmare, atunci când autoritățile competente autorizează utilizarea deșeurilor drept 
combustibil în conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/98/CE2, se aplică normele 
specifice prevăzute la capitolul IV și în anexa I la DEI.

În consecință, instalația trebuie să funcționeze pe baza unei autorizații (articolul 4 din DEI) 
care stabilește condițiile de funcționare și cerințele de mediu pentru a asigura atingerea unui 
nivel ridicat de protecție a mediului. Aceste cerințe constau în măsuri ce urmăresc 

1Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale, JO L 334, 17.12.2010, p. 17.
2Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30.
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îndeplinirea obligațiilor de bază prevăzute de DEI, inclusiv utilizarea obligatorie a celor mai 
bune tehnici disponibile (BAT) și prevenirea poluării semnificative [articolul 11 și articolul 
14 alineatul (1) din DEI]. Aceste cerințe pot lua și forma unor valori limită de emisie (VLE) 
pentru poluanții care ar putea fi emiși în cantități semnificative, a unor măsuri de prevenire și 
control al poluării solului și a apelor subterane și a unor obligații de monitorizare. În special, 
trebuie respectate limitele emisiilor stabilite pentru co-incinerarea deșeurilor în cuptoarele de 
ciment, inclusiv pentru metalele grele, stabilite în partea 4 punctul 2 din anexa VI la DEI.

Când o decizie de punere în aplicare a Comisiei de stabilire a concluziilor BAT pentru o 
anumită activitate industrială prevăzută în DEI este adoptată în conformitate cu articolul 13 
alineatul (5) din aceasta, la patru ani de la publicarea deciziei de punere în aplicare, 
autoritățile competente trebuie să stabilească valorile-limită de emisie (VLE) în autorizația 
pentru instalațiile în cauză (sau prin intermediul normelor generale obligatorii), asigurându-se 
că emisiile provenite de la fiecare dintre aceste instalații nu depășesc nivelurile de emisie 
asociate cu utilizarea BAT (așa-numitele „BAT-AEL” 3) prevăzute în decizia de punere în 
aplicare. 

Instalația CEMEX Buñol ar fi trebuit să facă obiectul unor valori-limită de emisie obligatorii 
din punct de vedere juridic pentru emisiile în aer, stabilite în concordanță cu cerințele 
prevăzute în anexa VI partea 4 punctul 2 din DEI, și cu decizia de punere în aplicare 
2013/163/UE a Comisiei de stabilire a concluziilor privind BAT pentru producția de ciment, 
var și oxid de magneziu, publicată la 9 aprilie 20134. Aceste concluzii privind BAT stabilesc, 
de asemenea, alte cerințe, de exemplu cele legate de utilizarea unui sistem de gestionare a 
mediului și de gestionarea deșeurilor utilizate drept combustibil.

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Valencia (autoritatea 
competentă), a emis autorizația pentru instalația CEMEX Buñol. Autorizația, care a fost 
actualizată la 10 decembrie 20145, cuprinde informații privind tipurile de deșeuri care pot fi 
co-incinerate, valorile-limită de emisie aplicabile și obligațiile de monitorizare. VLE 
aplicabile în autorizație atunci când utilizează combustibili alternativi (deșeuri) sunt în 
conformitate cu articolul 33.2 și cu anexa 2 partea 2 la Decretul regal 815/20136 care 
transpune dispozițiile din capitolul IV și din anexa VI la DEI. Totuși, autorizația nu pare să se 
refere la cerințele din concluziile BAT pertinente.

În plus, DEI prevede, de asemenea, că autoritățile competente trebuie să reexamineze (în orice 
moment) și, dacă este cazul, să modernizeze condițiile de autorizare a instalației, inclusiv 
VLE fixate în autorizații, atunci când instalația în cauză poluează semnificativ. În cazul în 
care această reexaminare și această modernizare nu au loc, articolul 25 din Directiva privind 
emisiile industriale prevede că persoanele interesate și organizațiile neguvernamentale (ONG) 
de mediu au dreptul la o cale de atac în fața unei instanțe sau a unui alt organism independent 

3Articolul 3 punctul (13) din DEI: BAT-AEL înseamnă „nivelurile de emisie obținute în condiții normale de 
funcționare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici, 
astfel cum sunt descrise în concluziile BAT, și exprimate ca o medie pentru o anumită perioadă de timp, în 
condiții de referință prestabilite”.   
4 2013/163/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele 
mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu [notificată cu numărul 
C(2013) 1728] Text cu relevanță pentru SEE, JO L 100, 9.4.2013, p. 1-45.
5 https://aai.gva.es/RICV_BuscaWeb/ficha_autorizacion.aspx?numaut=49
6 https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf 

https://aai.gva.es/RICV_BuscaWeb/ficha_autorizacion.aspx?numaut=49
https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf
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și imparțial instituit prin lege pentru a contesta astfel de omisiuni.

Comisia a solicitat informații cu privire la această chestiune de la autoritatea spaniolă care 
acordă autorizații. Potrivit informațiilor primite de la ministerul spaniol al Tranziției ecologice 
și al provocării demografice, reexaminarea autorizației de către autoritățile regionale 
competente este în curs de desfășurare. Noua autorizație integrată de mediu (AAI în spaniolă) 
este preconizată să fie emisă în iulie 2020 și ar aborda orice eventuală inconsecvență între 
condițiile din autorizație și concluziile BAT pentru producția de ciment, var și oxid de 
magneziu (CLM BATc).

1.1. Regimul UE de gestionare a deșeurilor 

Autoritățile competente din Valencia, prin intermediul procedurii de autorizare, al controlului 
și al monitorizării, trebuie să se asigure că Directiva 2008/98/CE, inclusiv ierarhia deșeurilor 
prevăzută la articolul 4, este respectată și că numai deșeurile nereciclabile sunt co-incinerate 
în instalație.

În urma revizuirii legislației UE privind deșeurile în 2018, regiunea Valencia ar trebui să 
evalueze și să revizuiască, după caz, planul regional de gestionare a deșeurilor și programul de 
prevenire a generării de deșeuri, în conformitate cu articolele 28 și 30 din directiva respectivă. 

1.2. Calitatea aerului înconjurător 

Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a directivelor privind calitatea aerului 
înconjurător7 și, în cazul în care au loc încălcări persistente ale standardelor de calitate a 
aerului, acestea sunt urmărite de Comisie - inclusiv prin proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre în cauză. Scopul acțiunii Comisiei este 
de a fi instituite măsuri adecvate pentru a asigura conformitatea.

Una dintre cele două directive privind calitatea aerului înconjurător, și anume Directiva 
2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa8, 
stabilește în anexa XI și în anexa XIV valorile-limită pentru protecția sănătății umane în 
raport cu următorii poluanți: dioxid de sulf SO2), dioxid de azot (NO2), particule în suspensie 
(PM10, PM2,5), monoxid de carbon, benzen și plumb.

Directiva 2008/50/CE stabilește, în anexa III privind amplasarea la macroscară a punctelor de 
prelevare, că punctele de prelevare care au ca scop protejarea sănătății umane se amplasează 
în așa fel încât să furnizeze date cu privire la următoarele aspecte: 

- arealele din zone și aglomerări unde se formează cele mai mari concentrații la care 
populația este susceptibilă a fi expusă în mod direct sau indirect pentru o perioadă 
semnificativă pentru calculul mediei valorii/valorilor-limită;

- nivelurile din alte areale din zonele și aglomerările reprezentative pentru nivelul de 
expunere a populației în general.

7Directiva 2008/50/CE și Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile 
aromatice policiclice în aerul înconjurător, JO L 23, 26.1.2005, p. 3-16.
8 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 11.6.2008, pp. 1-44
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Instalația CEMEX Buñol este situată în zona de calitate a aerului ES1010. În această zonă, 
stația de monitorizare „ES1886A”, situată în orașul Buñol, în apropierea sitului industrial, 
comunică concentrațiile în aerul înconjurător pentru următorii poluanți: SO2, NO2, PM10, 
PM2,5, monoxid de carbon și ozon (O3).

În conformitate cu cele mai recente rapoarte privind calitatea aerului pentru anii 20179 și 
201810 prezentate de autoritățile spaniole, această zonă de calitate a aerului nu a depășit 
niciuna dintre valorile-limită în 2017 sau 2018. 

Concluzie

Din informațiile de care dispune Comisia, valorile-limită ale emisiilor stabilite în autorizația 
pentru cuptorul CEMEX Buñola pentru co-incinerarea deșeurilor par să respecte VLE 
prevăzute în anexa VI la DEI pentru co-incinerarea deșeurilor în cuptoare de ciment. 

Cu toate acestea, în cazul de față, nu există dovezi care să ateste că autorizația pentru cuptorul 
de ciment CEMEX Buñola a fost reexaminată cu scopul de a asigura conformitatea cu 
concluziile BAT pentru producția de ciment, var și oxid de magneziu (CLM BATc)11. 
Autorizația ar fi trebuit să fie actualizată în concordanță cu prezentele concluzii BAT până cel 
târziu în martie 2017. 

Autoritatea competentă este obligată prin dispozițiile articolului 24 alineatul (3) litera (b) din 
DEI să pună la dispoziția publicului rezultatele monitorizării emisiilor deținute de către 
autoritatea competentă. În unele exemple, autoritățile competente au mers mai departe și au 
oferit asigurări publicului învecinat prin impunerea publicării de informații de monitorizare a 
emisiilor de la instalații. Un exemplu de bune practici care indică emisiile de poluanți din 
cuptoarele de ciment este furnizat de către site-ul web al autorității croate pentru 
monitorizarea emisiilor12. 
Autoritățile naționale competente responsabile cu punerea în aplicare a DEI și cu alte 
directive menționate anterior sunt principalele responsabile de verificarea neconformității, de 
abordarea oricărei probleme și de stabilirea măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor 
stabilite de directive. Comisia a fost informată de către autoritățile spaniole că autorizația DEI 
a instalației este în curs de reexaminare de către autoritatea competentă pentru reautorizare, 
iar autorizația revizuită este, în principiu, prevăzută a fi acordată în iulie 2020. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 10 decembrie 2021

1.1. Regimul emisiilor industriale în UE 

9 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/
10 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
11 2013/163/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 de stabilire a concluziilor privind 
cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu [notificată 
cu numărul C(2013) 1728] Text cu relevanță pentru SEE, JO L 100, 9.4.2013, p. 1-45.
12 http://iszz.azo.hr/stacion/index.html

http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
http://iszz.azo.hr/stacion/index.html
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În conformitate cu articolul 4 din Directiva privind emisiile industriale (DEI)13, instalația 
trebuie să funcționeze în conformitate cu o autorizație care ar trebui să se bazeze pe utilizarea 
celor mai bune tehnici disponibile (BAT) care sunt definite în concluziile BAT. Autorizația 
stabilește condițiile de funcționare și cerințele de mediu pentru asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a mediului. În plus, coincinerarea deșeurilor în cuptoare de ciment, indiferent de 
cantitatea de deșeuri utilizată, face obiectul capitolului IV și al anexei VI la DEI și al deciziei 
de punere în aplicare 2013/163/UE14 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind BAT pentru 
producția de ciment, var și oxid de magneziu (concluzii privind CLM BAT). 

Autoritățile competente autorizează utilizarea deșeurilor drept combustibil în conformitate cu 
dispozițiile Directivei-cadru privind deșeurile15. Instalația trebuie să raporteze anual emisiile de 
poluanți și transferurile de deșeuri către Registrul european al emisiilor și transferului de 
poluanți (EPRTR), în cazul în care sunt puse la dispoziția publicului. Emisiile provenite de la 
această instalație pot fi consultate pe pagina de internet EPRTR16.

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Valencia (autoritatea 
competentă), a emis autorizația pentru instalația CEMEX Buñol. Autorizația, care a fost 
actualizată la 10 noiembrie 201417, conține informații privind tipurile de deșeuri care pot fi 
coincinerate, valorile-limită de emisie aplicabile și obligațiile de monitorizare. VLE aplicabile 
în autorizație atunci când utilizează combustibili alternativi (deșeuri) sunt în conformitate cu 
articolul 33.2 și cu anexa 2 partea 2 la Decretul regal 815/201318 care transpune dispozițiile din 
capitolul IV și din anexa VI la DEI. Totuși, autorizația nu pare să se refere la cerințele din 
concluziile CLM BAT pertinente.

Potrivit informațiilor primite de la ministerul spaniol al tranziției ecologice și al provocării 
demografice, reexaminarea autorizației DEI de către autoritățile regionale competente este în 
curs. Noua autorizație ar trebui să abordeze orice posibilă neconcordanță între condițiile din 
autorizație și concluziile CLM BAT.

Audierea publică privind autorizația revizuită a luat sfârșit la 9 iunie 2021. Având în vedere 
natura observațiilor primite în timpul audierii și vacanța de vară, procesul de autorizare a fost 
prelungit.

Autorizația revizuită19 urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al Generalitat Valenciana.

1.2. Regimul UE de gestionare a deșeurilor 

Autoritățile competente din Valencia, prin intermediul procedurii de autorizare, al controlului 

13 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Text cu relevanță pentru SEE, JO L 334, 17.12.2010, pp. 
17-119.
14 2013/163/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 de stabilire a concluziilor privind 
cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu [notificată 
cu numărul C(2013) 1728] Text cu relevanță pentru SEE, JO L 100, 9.4.2013, p. 1-45.
15 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30.
16 https://prtr.eea.europa.eu/#/facilitydetails?FacilityID=6041&ReportingYear=2017 
17 https://ricv.gva.es/ricv_buscaweb/ficha_autorizacion.aspx?numaut=49  
18 https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf 
19 https://ricv.gva.es/ricv_buscaweb/view_pdf.aspx?tipoDoc=RAAIDoc&nomDoc=2893-519.pdf

https://prtr.eea.europa.eu/#/facilitydetails?FacilityID=6041&ReportingYear=2017
https://ricv.gva.es/ricv_buscaweb/ficha_autorizacion.aspx?numaut=49
https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf
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și al monitorizării, trebuie să se asigure că ierarhia deșeurilor este respectată și că numai 
deșeurile nereciclabile sunt coincinerate în instalație. 

1.3. Calitatea aerului înconjurător 

Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a directivelor privind calitatea aerului 
înconjurător20 și, în cazul în care au loc încălcări continue ale standardelor de calitate a aerului, 
Comisia va lua măsuri, inclusiv începerea unei proceduri în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva statelor membre în cauză. Scopul acțiunii Comisiei este de a fi instituite 
măsuri adecvate pentru a asigura conformitatea.

Instalația CEMEX Buñol este situată în zona de calitate a aerului ES1010. În această zonă, 
stația de monitorizare „ES1886A”, situată în orașul Buñol, în apropierea sitului industrial, 
comunică concentrațiile în aerul înconjurător pentru următorii poluanți: dioxid de sulf SO2), 
dioxid de azot (NO2), particule în suspensie (PM10, PM2,5), monoxid de carbon și ozon (O3). 
Conform celor mai recente rapoarte privind calitatea aerului pentru anii 201821 și 201922 
prezentate de autoritățile spaniole, niciuna dintre valorile-limită pentru poluanții menționați mai 
sus nu a fost depășită în 2018 sau 2019, dar valoarea-țintă și obiectivul pe termen lung au fost 
depășite pentru O3. 

Potrivit autorităților spaniole, pentru a cunoaște posibilele niveluri de concentrație a altor 
poluanți care nu sunt monitorizați de stația de monitorizare „ES1886A”, cum ar fi arsenicul, 
cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice (HAP), au existat și sunt în 
desfășurare campanii temporare de monitorizare și măsurători indicative în localitățile cele mai 
apropiate de de instalația CEMEX Buñol, cum ar fi Chiva și Buñol. Rezultatele campaniei 
realizate în 2017 arată niveluri scăzute de metale grele și HAP. Comisia așteaptă rezultatele 
campaniei de monitorizare desfășurate în 2020.

Concluzie

Comisia va monitoriza cazul până la aflarea rezultatelor campaniei de monitorizare a calității 
aerului desfășurate în 2020 și până la publicarea autorizației revizuite. 

20Directiva 2008/50/CE și Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile 
aromatice policiclice în aerul înconjurător, JO L 23, 26.1.2005, p. 3-16.
21 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
22 https://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envx3mgjw/
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