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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Panayot Panayotov, bolgár állampolgár által a „Campain Committee of the 
Residents of the Villages of Kazashko and Topoli” („Kazashko és Topoli 
községek lakosainak kampánybizottsága”) nevében benyújtott, 1923/2009. 
számú petíció a lakott területek közvetlen közelében működő hulladékégető 
létesítmény által okozott szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a Várna megyei Topoli (650 méter) és Kazashko 
(900 méter) falvak közvetlen közelében működő hulladékégető létesítmény által okozott 
komoly szennyezésre, illetve arra, hogy ez milyen veszélyt jelent a helyi lakosság egészségére 
nézve.  A petíció benyújtója rámutat, hogy a hulladékégető létesítmény üzemeltetése az 
Európai Unió ezen a területen hatályos jogi aktusainak súlyos megsértését jelenti, és mivel az 
illetékes bolgár hatóságokhoz benyújtott panaszai nem jártak semmilyen eredménnyel, arra 
kéri az Európai Parlamentet, hogy hozzon intézkedéseket és – ha szükségesnek látja –
szervezzen tényfeltáró látogatást annak érdekében, hogy első kézből szerezzen információkat 
erről a megengedhetetlen helyzetről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. július 12.

A szilárd vagy folyékony hulladékot égető hulladékégető és együttégető üzemeknek meg kell 
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felelniük a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvben1 foglalt rendelkezéseknek, 
kivéve a kizárólag az irányelv 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt hulladékokat 
égető üzemeknek. Ez az irányelv meghatározza azokat a működési feltételeket, kibocsátási 
korlátokat és ellenőrzési követelményeket, amelyeket az összes ilyen üzemnek 
minimumkövetelményként be kell tartania.

Továbbá, a települési hulladékot (háztartási hulladékot, valamint hasonló kereskedelmi, ipari 
és intézményi hulladékot) égető művek 3 tonna/óra kapacitás felett a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv hatálya alá tartoznak (a 
továbbiakban: IPPC-irányelv)2.

Az IPPC-irányelv előírja a hatálya alá tartozó létesítmények számára, hogy az elérhető 
legjobb technikákon (BAT) alapuló kibocsátási határértékeket tartalmazó engedélyekkel 
összhangban működjenek, amelyek célja, hogy megelőzzék, és – amennyiben ez nem 
kivitelezhető – általában csökkentsék a kibocsátásokat és a környezet egészét érő hatást. A 
levegőbe, vízbe és talajba irányuló kibocsátások megelőzésével vagy csökkentésével ezért az 
IPPC-irányelvvel összhangban kiadott környezetvédelmi engedélyekben kell foglalkozni.

A Bizottság több, az elérhető legjobb technikákat ismertető referenciadokumentumot (BREF) 
fogadott el, amelyek kiterjednek az IPPC-irányelv hatálya alá eső tevékenységekre, és 
amelyeket az illetékes hatóságok kötelesek figyelembe venni, amikor az ilyen létesítményekre 
vonatkozóan meghatározzák az elérhető legjobb technikákon alapuló kibocsátási 
határértékeket, az egyenértékű paramétereket vagy a műszaki intézkedéseket. A 
hulladékégetésre vonatkozó BREF elfogadására 2006 augusztusában került sor.

Az érintett üzemben kezelt anyagok jellegétől függően más uniós jogszabályok is 
vonatkozhatnak rá, mint a hulladékokról szóló irányelv (2006/12/EK3, melynek helyébe a 
2008/98/EK irányelv fog lépni) és az állati melléktermékekre vonatkozó rendelet 
(1774/20024, melynek helyébe a 1069/2009 fog lépni).

Következtetések

A Bizottság tájékoztatást kér a bolgár hatóságoktól az üzem létezéséről, ezután megvizsgálja, 
hogy az üzem az IPPC-irányelv és/vagy a hulladékok égetéséről szóló irányelv, illetve a többi 
vonatkozó uniós jogszabály hatálya alá tartozik-e.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. szeptember 6. (REV)

A Bizottság megkereste a bolgár hatóságokat, hogy tájékoztatást kérjen arról, hogy a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv (az IPPC-
irányelv)5 előírásait megfelelően végrehajtották-e ebben az ügyben.

                                               
1 HL L 332., 2000.12.28., 91. o.
2 HL L 24., 2008.7.29., 8. o.
3 HL L 114., 2006.4.27., 9-21. o.
4 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.
5 HL L 24., 2008.1.29., 8. o. 
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A bolgár hatóságoktól kapott információk szerint a létesítmény az IPPC-irányelv I. melléklete 
6.5 pontja alá tartozik („Állati termékeket és hulladékokat ártalmatlanító vagy újrafeldolgozó 
létesítmények 10 tonna/nap feldolgozási kapacitás felett”), és egy 2008-ban kiadott IPPC-
engedély alapján működik. Az engedélyben megfelelő intézkedéseket hoztak az IPPC-
irányelv előírásainak teljesítése érdekében. 

A Bizottságnak adott válaszukban a bolgár hatóságok azt is megerősítették, hogy az 
engedélyben megfelelő intézkedések szerepelnek – különösen a bűzkibocsátás tekintetében –, 
valamint hogy az elmúlt években számos beruházást valósítottak meg a létesítmény 
bűzkibocsátásnak korlátozása érdekében.

Ezen felül a bolgár hatóságok megerősítették, hogy az elmúlt években számos vizsgálatot 
folytattak, amelyek során nem állapították meg az engedélyben szereplő feltételek 
megszegését.

A fenti információk alapján a Bizottság nem talál az uniós jog megsértésére utaló jelet.


