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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1923/2009 af Panayot Panayotov, bulgarsk statsborger, for 
"Campain Committee of the Residents of the Villages of Kazashko and 
Topoli", om forurening fra et forbrændingsanlæg i umiddelbar nærhed af 
bebyggede områder

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den alvorlige forurening, der forårsages af et forbrændingsanlæg i 
umiddelbar nærhed af landsbyerne Topoli (650 meter) og Kazashko (900 meter) i provinsen 
Varna, og de dermed forbundne farer for lokalbefolkningens helbred.  Andrageren påpeger, at 
forbrændingsanlæggets drift indebærer alvorlige krænkelser af gældende EU-lovgivning, og 
da hans klager til de ansvarlige bulgarske myndigheder ikke har givet resultater, anmoder han 
Europa-Parlamentet om at gribe ind og eventuelt foretage en undersøgelsesrejse med henblik 
på at få førstehåndskendskab til denne utilstedelige situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. juli 2010.

"Alle forbrændingsanlæg og kombinerede forbrændingsanlæg, der bruges til afbrænding af 
fast eller flydende affald1, skal overholde bestemmelserne i direktiv 2000/76/EF om 
forbrænding af affald, undtagen dem, der kun bruges til afbrænding af affald, som er nævnt i 
direktivets artikel 2, stk. 2, litra a). I dette direktiv fastsættes driftsbetingelser, 
emissionsgrænseværdier og overvågningskrav, som alle disse anlæg som minimum skal 
                                               
1 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
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opfylde.

Herudover hører anlæg til forbrænding af husholdningsaffald (husholdningsaffald og lignende 
handels-, industri- og institutionsaffald) med en kapacitet på over 3 t pr. time samt anlæg til 
forbrænding af farligt affald med en kapacitet på over 10 t pr. dag også under 
anvendelsesområdet for direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening (herefter benævnt IPPC-direktivet) 1.

Ifølge IPPC-direktivet skal anlæg, som hører under direktivets anvendelsesområde, drives i 
overensstemmelse med visse godkendelser, herunder emissionsgrænseværdier, på grundlag af 
de bedste tilgængelige teknikker (BAT) med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er 
muligt, generelt begrænse emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed. 
Forebyggelse eller begrænsning af udledninger til luft, vand og jord bør derfor behandles i de 
miljøgodkendelser, som udstedes i overensstemmelse med IPPC-direktivet.

Kommissionen har vedtaget en række BAT-referencedokumenter (BREF-dokumenter), som 
omfatter de aktiviteter, der falder ind under IPPC-direktivets anvendelsesområde, og som de 
kompetente myndigheder skal tage hensyn til, når de fastlægger BAT-baserede 
emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger vedrørende 
sådanne anlæg. Der blev vedtaget et BREF-dokument om forbrænding af affald i august 2006.

Afhængig af karakteren af de materialer, som behandles på det pågældende anlæg, kan det 
også blive omfattet af anden EU-lovgivning, som f.eks. affaldsdirektivet (2006/12/EF2, som 
skal erstattes af direktiv 2008/98/EF) og forordningen om animalske biprodukter (1774/20023, 
som skal erstattes af forordning 1069/2009).

Konklusioner

Kommissionen vil anmode de bulgarske myndigheder om oplysninger om eksistensen af 
anlægget og derefter tage stilling til, om spørgsmålet hører under anvendelsesområdet for 
IPPC-direktivet og/eller direktivet om forbrænding af affald såvel som for anden relevant EU-
lovgivning."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 6. september 2011 (REV)

Kommissionen kontaktede de bulgarske myndigheder med henblik på at indhente oplysninger 
om, hvorvidt kravene i direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(IPPS-direktivet)4 er korrekt gennemført i denne sag.

I henhold til de oplysninger, der er modtaget fra de bulgarske myndigheder, falder anlægget 
ind under IPPC-direktivets bilag I, punkt 6.5 (Anlæg til destruktion eller udnyttelse af døde 
dyr eller dele heraf og animalsk affald med en kapacitet på mere end 10 tons/dag) og fungerer 

                                               
1 EUT L 24 af 29.7.2008, s. 8.
2 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9-21.
3 EFT L 273 af 10.10.2002 s. 1.
4 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8. 
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i overensstemmelse med en IPPC-godkendelse, der er udstedt i 2008. I godkendelsen blev der 
etableret passende foranstaltninger med henblik på opfyldelse af kravene i IPPC-direktivet. 

De bulgarske myndigheder bekræftede ligeledes over for Kommissionen, at passende krav er 
indeholdt i godkendelsen, navnlig hvad angår lugtemissioner, og at der i de seneste år er 
gennemført en række investeringer med henblik på at begrænse lugtemissioner fra anlægget.

De bulgarske myndigheder bekræftede endvidere, at der er gennemført en række inspektioner 
i løbet af de seneste år, og at der ikke er konstateret uoverensstemmelser med betingelserne i 
godkendelsen.

På grundlag af ovenstående oplysninger kan Kommissionen ikke konstatere en overtrædelse 
af EU-lovgivningen.


