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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1923/2009, adresată de Panayot Panayotov, de cetățenie bulgară, 
în numele „Campain Committee of the Residents of the Villages of Kazashko 
and Topoli” (Comitetul de campanie al locuitorilor din satele Kazașko și 
Topoli), privind poluarea rezultată de la o instalație de incinerare situată în 
imediata apropiere a zonelor construite

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la poluarea gravă cauzată de o instalație de incinerare situată în 
imediata apropiere a satelor Topoli (650 metri) și Kazașko (900 metri) din provincia Varna, și 
la pericolele aferente care amenință sănătatea populației locale.  Petiționarul atrage atenția 
asupra faptului că funcționarea instalației de incinerare implică încălcări grave ale legislației 
europene în vigoare în acest domeniu și, întrucât reclamațiile acestuia adresate autorităților 
competente bulgare s-au dovedit zadarnice, acesta solicită Parlamentului European să 
intervină și, eventual, să efectueze o misiune de informare pentru a lua la cunoștință în mod 
direct despre această situație inadmisibilă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 iulie 2010

Toate instalațiile de incinerare și coincinerare în care sunt arse deșeuri solide sau lichide 
trebuie să respecte dispozițiile Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor1, cu 
excepția acelora în care sunt arse numai deșeurile enumerate la articolul 2 alineatul (2) litera 

                                               
1 JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
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(a) din directivă. Această directivă stabilește condițiile de funcționare, valorile limită ale 
emisiilor și cerințele de monitorizare care trebuie să fie îndeplinite ca și condiții minime de 
toate aceste instalații.

În plus, instalațiile de incinerare a deșeurilor municipale (deșeuri menajere, precum și deșeuri 
similare provenind din activități comerciale, industriale și instituționale) având o capacitate de 
peste trei tone pe oră, precum și instalațiile de incinerare a deșeurilor periculoase cu o 
capacitate de peste zece tone pe zi intră, de asemenea, sub incidența Directivei 2008/1/CE 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării (denumită în continuare Directiva IPPC)1.

Conform Directivei IPPC, instalațiile care intră sub incidența sa trebuie să funcționeze în 
conformitate cu autorizații care includ valorile limită ale emisiilor stabilite în temeiul celor 
mai bune tehnici disponibile (BAT), concepute în vederea prevenirii, iar acolo unde acest 
lucru nu este posibil, reducerii, în general, a emisiilor și a impactului asupra mediului în 
ansamblul său. Prevenirea sau reducerea emisiilor din aer, apă și sol ar trebui, prin urmare, să 
fie abordate în cadrul autorizațiilor de mediu eliberate în conformitate cu Directiva IPPC.

Comisia a adoptat mai multe documente de referință ale BAT (BREF) care cuprind activitățile 
ce intră sub incidența Directivei IPPC și de care trebuie să țină seama autoritățile competente 
atunci când stabilesc valori limită ale emisiilor, parametri echivalenți sau măsuri tehnice 
pentru asemenea instalații bazate pe BAT. Un BREF privind incinerarea deșeurilor a fost 
adoptat în august 2006.

În funcție de natura materialelor tratate în instalațiile în cauză, aceasta poate fi menționată și 
în alte acte legislative ale UE, precum Directiva privind deșeurile (2006/12/CE2, care urmează 
a fi înlocuită de 2008/98/CE) și Regulamentul privind subprodusele de origine animală 
(1774/20023, care urmează a fi înlocuit de 1069/2009).

Concluzii

Comisia va solicita informații autorităților bulgare cu privire la existența instalațiilor și va 
stabili în acel moment dacă aceasta intră sub incidența Directivei IPPC și/sau a Directivei 
privind incinerarea deșeurilor, precum și a altor acte legislative relevante ale UE.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 6 septembrie 2011 (REV)

Comisia a contactat autoritățile bulgare pentru a obține informații pentru a stabili dacă 
cerințele Directivei privind prevenirea și controlul integrat al poluării  
(Directiva IPPC)4 au fost corect implementate în acest caz.

Conform informațiilor primite de la autoritățile bulgare, instalația intră sub incidența 
punctului 6.5 din Anexa I din Directiva IPPC (Instalații pentru eliminarea sau reciclarea 
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carcaselor de animale și a deșeurilor animale cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi) 
și funcționează pe baza unui permis IPPC emis în 2008. Permisul stabilea măsuri adecvate 
pentru a asigura respectarea cerințelor Directivei IPPC. 

Autoritățile bulgare au confirmat, de asemenea, Comisiei, că permisul include cerințe 
adecvate, îndeosebi în ce privește emisiile de mirosuri și că, în anii trecuți, au fost efectuate o 
serie de investiții vizând limitarea emisiilor de mirosuri la instalație.

Autoritățile bulgare au confirmat că în ultimii ani au avut loc o serie de inspecții în cursul 
cărora nu au fost descoperite încălcări ale condițiilor prevăzute în permis.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu poate identifica vreo încălcare a legislației UE.


