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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 772/2008, ingediend door I.A. (Bulgaarse nationaliteit), over 
de luchtverontreiniging in de Bulgaarse stad Pernik

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen de ernstige luchtverontreiniging in de stad Pernik in het 
westen van Bulgarije. De bron van de verontreiniging is een nabijgelegen kolencentrale met 
defecte filters. Indiener benadrukt dat de verontreiniging als een wolk over de stad hangt en 
dat het stof zich vastzet in de luchtwegen van de inwoners; hij verzoekt daarom het Europees 
Parlement om te onderzoeken of deze situatie verenigbaar is met de milieuwetgeving van de 
EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de bedrijfsomstandigheden van een kolencentrale genaamd 
“TEC Republica” in de gemeente Pernik in Bulgarije, met het oog op luchtverontreiniging, in 
het bijzonder stofemissies. Hij maakt zich ook zorgen over emissies van de kolenopslag in de 
open lucht bij de centrale.
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Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1

(gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna: IPPC-richtlijn) is van toepassing op 
installaties die de volgende activiteiten uitvoeren: stookinstallaties met een hoeveelheid 
vrijkomende warmte van meer dan 50 MW. Volgens deze richtlijn moeten de bevoegde 
autoriteiten ervoor zorgen dat iedere installatie wordt geëxploiteerd overeenkomstig de 
voorwaarden in een geïntegreerde vergunning, op basis van de beste beschikbare technieken, 
om een hoog beschermingsniveau van het milieu in zijn geheel te waarborgen. De deadline 
voor het verlenen van vergunningen waarbij wordt voldaan aan de eisen voor bestaande 
installaties, was 30 oktober 2007.

De Bulgaarse autoriteiten hebben de installatie als een IPPC-installatie geregistreerd. Volgens 
de Bulgaarse autoriteiten heeft de bevoegde instantie op 1 juli 2005, in overeenstemming met 
de IPPC-richtlijn, een vergunning verleend.

Bovendien valt deze installatie binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2001/80/EG inzake 
de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote 
stookinstallaties2. In deze richtlijn zijn minimumemissiegrenswaarden vastgelegd voor 
stookinstallaties met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 50 MW. 

Conclusies

De Commissie zal met de Bulgaarse autoriteiten verder onderzoek doen naar de manier 
waarop Richtlijnen 2008/1/EG en 2001/80/EG bij de desbetreffende installatie worden 
uitgevoerd. Zij zal speciaal aandacht besteden aan de door indiener naar voren gebrachte 
kwesties en aan de manier waarop de vergunningsvoorwaarden door de exploitant en de 
bevoegde instantie worden bewaakt.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009

Zoals beschreven in de eerdere mededeling van de Commissie, valt de installatie binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging3 (gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna: IPPC-richtlijn) en 
Richtlijn 2001/80/EG inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende 
stoffen in de lucht door grote stookinstallaties4 (hierna: LCP-richtlijn).

De Commissie heeft met assistentie van de Bulgaarse autoriteiten de zaak onderzocht. Er zijn 
vragen gesteld ten aanzien van de vergunning en de exploitatievoorwaarden, en daarnaast ten 
aanzien van de handhavingsmaatregelen, voorzover bestaand, van de bevoegde instantie. Op 
basis hiervan zijn de volgende gegevens verzameld:
- De bevoegde instantie heeft op 1 juli 2005 een vergunning verleend overeenkomstig de 
IPPC-richtlijn. De vergunning betrof de stookinstallatie met vijf generators. De grenswaarden 
                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.
3 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
4 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.
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die werden vastgesteld voor de emissie van stof, zwaveldioxide en stikstofdioxide, lagen 
aanzienlijk hoger dan wat is toegestaan onder de LCP-richtlijn.

- Na 31 december 2007 moesten vier van de vijf generators buiten bedrijf gesteld worden. De 
resterende generator zou aan emissiegrenswaarden moeten gaan voldoen die overeenstemmen 
met de LCP-richtlijn. Er is echter geen informatie verstrekt over de vraag of deze maatregelen 
ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

- De bevoegde instantie heeft een aantal inspecties uitgevoerd en er is een aantal 
kennisgevingen van inbreuk en sanctionering aan de exploitant verstuurd.

Gelet op het voorgaande zal de Commissie bij de Bulgaarse autoriteiten nader onderzoeken of 
de voorziene maatregelen om te zorgen voor naleving van Richtlijn 2008/1/EG en Richtlijn 
2001/80/EG, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

Zoals de Commissie in haar vorige mededeling heeft aangegeven, heeft zij deze kwestie met 
hulp van de Bulgaarse autoriteiten nader onderzocht. In hun vorige mededeling hebben de
Bulgaarse autoriteiten de Commissie laten weten dat de eerste vier generatoren van 
warmtecentrale "Republica" na 31 december buiten gebruik gesteld moesten worden en dat de 
resterende (vijfde) generator aan emissiegrenswaarden zou moeten gaan voldoen die 
overeenstemmen met de LCP-richtlijn. Er is echter geen informatie verstrekt over de vraag of 
deze maatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Bijgevolg heeft de Commissie gevraagd
of de voorziene maatregelen om te zorgen voor naleving van de Richtlijnen 2008/1/EG1 en 
2001/80/EG2, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben de 
Bulgaarse autoriteiten de volgende informatie verstrekt:

- In de loop van augustus 2009 hebben de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteit de 
generatoren 1, 2, 3 en 4 van warmtecentrale "Republica" verzegeld. Deze onderdelen van de
installatie zijn derhalve niet langer in gebruik.

-. Tussen augustus 2006 en april 2009 is de vijfde generator herbouwd en gemoderniseerd 
teneinde te voldoen aan de in Richtlijn 2001/80/EG vastgestelde emissiegrenswaarden.

In het licht van het bovenstaande is de Commissie van mening dat er geen inbreuk wordt 
gemaakt op de communautaire wetgeving.

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
2 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.


