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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1923/2009, ingediend door Panayot Panayotov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens "Campain Committee of the Residents of the Villages 
of Kazashko and Topoli", over verontreiniging door een 
verbrandingsinstallatie in de directe nabijheid van bebouwde gebieden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar de ernstige verontreiniging die wordt veroorzaakt door een 
verbrandingsinstallatie in de directe nabijheid van de dorpen Topoli (650 meter) en Kazashko 
(900 meter) in de provincie Varna en de daaraan verbonden gevaren voor de gezondheid van 
de lokale bevolking.  Indiener wijst erop dat de exploitatie van de verbrandingsinstallatie 
ernstige inbreuken op de op dit gebied geldende EU-wetgeving met zich meebrengt en 
aangezien zijn klachten bij de verantwoordelijke Bulgaarse overheden niet tot resultaat 
hebben geleid, verzoekt hij het Europees Parlement om in te grijpen en eventueel een 
studiereis te ondernemen om uit eerste hand kennis te nemen van deze onacceptabele situatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 juli 2010.

Alle verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties die vast of vloeibaar afval verbranden 
moeten voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding 
van afval1, behalve installaties die uitsluitend de in artikel 2, lid 2, letter a) van de richtlijn 
genoemde afvalstoffen verbranden. In deze richtlijn zijn exploitatievoorwaarden, 
                                               
1 PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.
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emissiegrenswaarden en bewakingsmaatregelen vastgesteld waaraan al deze installaties ten 
minste moeten voldoen.

Installaties voor de verbranding van stedelijk afval (huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, 
industrieel en institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met 
huishoudelijk afval) met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur, alsmede installaties voor 
de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag, 
vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2008/1/EG1 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (hierna de IPPC-richtlijn genoemd).

De onder de IPPC-richtlijn vallende installaties mogen alleen worden geëxploiteerd met een 
vergunning waarin emissiegrenswaarden zijn vastgelegd op basis van de toepassing van de 
beste beschikbare technieken (BBT), die ontworpen zijn ter voorkoming en, waar dat niet 
haalbaar is, ter beperking van emissies en de impact daarvan op het milieu als geheel. Daarom 
moet de preventie of reductie van de emissies naar lucht, water en grond, als zodanig aan bod 
komen in de krachtens de IPPC-richtlijn verstrekte milieuvergunningen.

De Commissie heeft een aantal BBT-referentiedocumenten (BREF’s) goedgekeurd inzake de 
activiteiten die onder de IPPC-richtlijn vallen, waarmee de bevoegde overheden rekening 
moeten houden bij het vaststellen van op BBT gebaseerde emissiegrenswaarden, 
gelijkwaardige parameters of technische maatregelen voor dergelijke installaties. Een BREF 
over afvalverbranding is goedgekeurd in augustus 2006.

Afhankelijk van de aard van de materialen die in de betrokken installatie worden verbrand, 
kan ook andere EU-wetgeving van toepassing zijn, zoals de richtlijn betreffende afvalstoffen 
(Richtlijn 2006/12/EG2, vervangen door Richtlijn 2008/98/EG) en de verordening dierlijke 
bijproducten (Verordening (EG) nr. 1774/20023, vervangen door Verordening (EG) nr. 
1069/2009).

Conclusie

De Commissie zal de Bulgaarse autoriteiten om gegevens betreffende de installatie verzoeken 
en dan nagaan of de installatie onder de IPPC-richtlijn valt en/of onder de richtlijn betreffende 
de verbranding van afval of onder andere relevante EU-wetgeving.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011.

De Commissie heeft contact opgenomen met de Bulgaarse autoriteiten om te weten te komen 
of er in onderhavig geval op de juiste wijze uitvoering is gegeven aan de voorschriften van de 
Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de IPPC-
richtlijn)4.

                                               
1 PB L 24 van 29.7.2008, blz. 8.
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PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9-21.
3  PB L 273 van 10.10.02, blz. 1.
4 PB L 24 van 29.01.08, blz. 8. 
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Volgens de van de Bulgaarse autoriteiten ontvangen gegevens valt de verbrandingsinstallatie 
onder punt 6.5 van bijlage I van de IPPC-richtlijn (installaties voor de destructie of 
verwerking van kadavers en dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton 
per dag) en vindt de exploitatie van de installatie plaats overeenkomstig een in 2008 
afgegeven IPPC-vergunning. De afgegeven vergunning omvat passende maatregelen die 
nodig zijn om aan de voorschriften van de IPPC-richtlijn te voldoen. 

De Bulgaarse overheid heeft verder tegenover de Commissie bevestigd dat er in de 
vergunning passende voorwaarden zijn gesteld, met name inzake geuremissie, en dat in de 
afgelopen jaren tal van investeringen zijn gedaan om de geuremissie van de installatie te 
verminderen.

Verder deelden de Bulgaarse autoriteiten mee dat er in de afgelopen jaren een aantal 
inspecties is verricht en dat er daarbij geen inbreuken op de vergunningsvoorwaarden zijn 
geconstateerd.

Gezien het bovenstaande kan de Commissie geen inbreuk op de EU-wetgeving vaststellen.


