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Betreft: Verzoekschrift 1334/2008, ingediend door Vasil Kadrinov (Bulgaarse
nationaliteit), gesteund door 509 medeondertekenaars, over verontreiniging van 
water en grond door metalen in de Bulgaarse stad Poibrene

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de ernstige verontreiniging van de grond en het drinkwater door 
metalen in de Bulgaarse stad Poibrene. Indiener stelt dat er sprake is van stoffen zoals arseen, 
koper, cadmium en andere zware metalen en dat er gevaren bestaan voor de gezondheid en 
het welzijn van de lokale bewoners en met name ook de kinderen. Daarnaast maakt de 
verontreiniging van de landbouwgrond in het gebied het de landbouwers onmogelijk een 
acceptabel inkomen te bereiken en daarom verzoekt indiener het Europees Parlement om in te 
grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"Indiener beschrijft de verontreiniging van drinkwater en grond door zware metalen in het 
dorp Poibrene (gemeente Panagyurishte, district Pazardzik, Bulgarije). Indiener uit zijn 
bezorgdheid over de gevolgen voor de gezondheid en dringt aan op:

- identificatie van de bronnen van de verontreiniging, en preventie van toekomstige 
verontreiniging;
- sanering van het verontreinigde land;
- compensatie voor de inwoners van het dorp voor schade aan eigendom of hun gezondheid.
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Zoals door de Bulgaarse autoriteiten is bevestigd, is de in het verzoekschrift genoemde 
verontreiniging veroorzaakt door industrie-activiteiten (mijnbouw, extractie en verwerking 
van koper) in het stroomgebied van de plaatselijke rivier, die onderdeel van het zogenaamde 
Maritsa-bassin uitmaakt. Deze activiteiten in het verleden hebben tot verontreiniging van het 
grondwater en het oppervlaktewater geleid, inclusief het water dat voor de 
drinkwatervoorziening van Poibrene wordt gebruikt.

De toepasselijke EU-wetgeving is:
a) voor de kwaliteit van drinkwater - de drinkwaterrichtlijn1;
b) voor de kwaliteit van de mariene omgeving (kwaliteit rivier- en grondwater) - de 
kaderrichtlijn water2.

Wat bodemverontreiniging betreft: er is momenteel geen geldende EU-wetgeving voor 
bodemkwaliteit of het herstellen van bodemverontreiniging. In 2006 heeft de Commissie een 
voorstel gedaan voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor de bescherming van de 
bodem en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG3. Na de eerste lezing in het Europees 
Parlement is de Raad er tot nu toe evenwel niet in geslaagd een gemeenschappelijk standpunt 
vast te stellen4.

Wat schade aan eigendom of menselijke gezondheid betreft: er is geen toepasselijke EU-
wetgeving die in compensatie voorziet.

Wat de kwaliteit van drinkwater betreft; de drinkwaterrichtlijn bevat een aantal 
verplichtingen:
- kwaliteitsnormen voor aan consumenten geleverd drinkwater, o.a. voor de in het 

verzoekschrift genoemde metalen (arseen, koper, cadmium);
- geregelde monitoring van de kwaliteit van drinkwater en informatieverschaffing aan 

consumenten over de kwaliteit van drinkwater;
- in het geval van niet-naleving van de kwaliteitsnormen, maatregelen voor beperking 

van het gebruik, informatie voor betroffen consumenten en herstelmaatregelen.

Nadat bij een monitoring verhoogde arseenwaarden (ongeveer 20 μg per liter in plaats van de 
grenswaarde van 10 μg per liter) waren vastgesteld, hebben de autoriteiten consumenten 
geïnformeerd, gebruiksbeperkingen opgelegd (geen gebruik als drinkwater en voor 
voedselbereiding), drinkwater via tankauto's geregeld en de planning gestart voor alternatieve 
wijzen van drinkwatervoorziening. De meest recente monitoringgegevens laten zien dat het 
arseengehalte is gedaald van ongeveer 20 μg  per liter naar 13 μg per liter, maar dat is nog 
altijd 3 μg per liter boven de grenswaarde krachtens de richtlijn waterkwaliteit. De waarden 
voor andere parameters zijn in overeenstemming met het bepaalde in de richtlijn 
waterkwaliteit.

Er is een project ontwikkeld voor de levering van water uit een naburige bron (die voldoet aan 
                                               
1 Richtlijn 98/83/EG, PB L 330 van 5.12.1998.
2 Richtlijn 2000/60/EG, PB L 327 van 22.12.2000.
3 COM(2006)232 van 22.9.2006.
4 Persmededeling van de Raad van 2 december 2007:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&aged=0&lg=en&guiLa
nguage=en
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de eisen van de richtlijn waterkwaliteit), de aanbestedings- en vergunningprocedure is 
afgerond, en de overheidsfinanciering is geregeld. De bouwwerkzaamheden zijn reeds gestart; 
volgens de Bulgaarse autoriteiten is het project medio 2009 af.

Wat de kwaliteit van het aquatisch milieu (kwaliteit van het rivier- en grondwater) betreft, 
hebben de Bulgaarse autorietiten onder artikel 5 van de kaderrichtlijn water een aantal 
waterlopen in het bassin van de Maritsa-rivier in kaart gebracht die op dit moment niet aan de 
milieukwaliteitsnormen voldoen ('dreigen de milieudoelstellingen niet te halen'). De tot nu toe 
ontwikkelde plannen en programma's onder de kaderrichtlijn water:

- beogen een alomvattende analyse op te leveren van bestaande waterverontreiniging 
(inclusief verontreiniging door metalen), alsmede te resulteren in de herstel- en preventieve 
maatregelen die nodig zijn om uiterlijk 2015 voor alle waterlopen de milieudoelstelling van 
'good status' te bereiken;
- moeten worden ontwikkeld met publieke participatie, en met participatie van burgers, 
gemeenten, belanghebbenden en NGO's;
- moeten 22 december 2009 zijn afgerond.

De Commissie gaat deze plannen en programma's gedetailleerd tegen het licht houden, 
teneinde er zeker van te zijn dat ze voldoen aan het bepaalde in de richtlijn.

Wat de kwaliteit van drinkwater betreft, zijn de autoriteiten wettelijk verplicht burgers te 
voorzien van drinkwater dat voldoet aan de eisen van de drinkwaterrichtlijn. De genomen 
maatregelen (verbod op het gebruik als drinkwater en voor de bereiding van voedsel; levering 
van drinkwater via tankauto's; bouwwerkzaamheden voor de levering van schoon drinkwater 
uit naburige bronnen) voldoen aan de eisen onder artikel 8 van de drinkwaterrichtlijn.

Wat de kwaliteit van het aquatisch milieu (kwaliteit rivier- en grondwater) betreft, moeten de 
Bulgaarse autoriteiten in de plannen en programma's krachtens de kaderrichtlijn water (die 22 
december 2009 klaar moeten zijn) de nodige herstelmaatregelen opnemen. De Commissie 
gaat deze plannen en programma's gedetailleerd tegen het licht houden, teneinde er zeker van 
te zijn dat ze voldoen aan het bepaalde in de richtlijn.

Wat de kwaliteit van grond en de verontreiniging ervan door industriële activiteiten uit het 
verleden betreft, is er geen rechtsgrondslag voor de Commissie om in te grijpen.

Wat compensatie voor schade aan eigendom of gezondheidsrisico's betreft, is er geen 
rechtsgrondslag voor de Commissie om in te grijpen. Niettegenstaande nationale wetgeving 
van vergelijkbare aard, is schade veroorzaakt door een emissie, een gebeurtenis of een 
incident van vóór 30 april 2007, alsmede alle 'traditionele schade zoals persoonlijk letsel, 
economisch verlies en schade aan eigendom, uitdrukkelijk uitgesloten van het
toepassingsgebied van de richtlijn betreffende milieu-aansprakelijkheid1. Indiener dient zich 
derhalve tot de bevoegde Bulgaarse rechtbanken en organen te wenden.

De kwestie van waterverontreiniging bij Poibrene is ook aan de kaak gesteld in schriftelijke 
vragen E-6420/07 en E-4187/08 van de leden mevrouw de Groen-Kouwenhoven en mevrouw 

                                               
1 Richtlijn 2004/35/EG, PB L 143 van 30.4.2004.



PE426.984v01-00 4/4 CM\785715NL.doc

NL

Kallenbach."


