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etableringen af et deponeringsanlæg i Dimitrovgrad i det sydlige Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den planlagte etablering af et deponeringsanlæg i byen Dimitrovgrad i 
det sydlige Bulgarien. Han gør bl.a. opmærksom på, at dette projekt vil have alvorlige følger 
for den økologiske balance i området og for det lokale vandrensningsanlæg, som leverer 
drikkevand til 100.000 personer. Andrageren nævner også, at udbuddet vedrørende projektet 
resulterede i, at kontrakten blev tildelt en virksomhed ejet af borgmesterens far, og at 
projektet vil modtage EU-støtte. Da han mener, at den pågældende sag indebærer en 
overtrædelse af de gældende EU-bestemmelser på dette område, anmoder andrageren Europa-
Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

Deponeringsanlæg reguleres på fællesskabsplan ved direktiv 1999/31/EF1 om deponering af 
affald. I henhold til bilag I til dette direktiv skal der ved placeringen af et deponeringsanlæg 
tages hensyn til:
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a) afstanden fra deponeringsanlæggets afgrænsning til boligområder og rekreative områder, 
vandveje, vandområder og andre landbrugs- og byområder

b) forekomsten af grundvand, kystnære vandområder eller fredede arealer i området

c) områdets geologiske og hydrogeologiske forhold

d) risikoen for oversvømmelse, sætning, jordskred eller laviner på anlægget

e) beskyttelse af natur- eller kulturværdier i området.

Et deponeringsanlæg kan kun godkendes, hvis dets karakteristika med hensyn til de 
ovennævnte krav eller de fornødne udbedrende foranstaltninger viser, at deponeringsanlægget 
ikke indebærer en alvorlig miljørisiko.

Valget af deponeringsanlæggets beliggenhed og beslutningen om at tillade et 
deponeringsanlæg træffes af en medlemsstats kompetente myndigheder, der bør vurdere de 
risici, som er forbundet med åbningen af et nyt affaldshåndteringsanlæg. Kommissionen kan 
ikke gribe ind i de nationale myndigheders beslutninger om disse infrastrukturers beliggenhed 
og karakteristika, for så vidt som disse beslutninger træffes i overensstemmelse med 
Fællesskabets miljølovgivning

I henhold til artikel 8 i direktivet om deponering af affald godkender den kompetente 
myndighed kun et deponeringsanlæg, hvis den har vished for, at projektet opfylder alle de 
relevante krav i dette direktiv samt anden gældende lovgivning.

Kommissionen bemærker, at andrageren ikke har fremlagt nogen beviser for, at direktivet om 
deponering af affald er overtrådt.

Uden at fremlægge beviser lader andrageren forstå, at der har fundet forskelsbehandling sted 
som følge af en interessekonflikt ved tildelingen af tjenesteydelseskontrakten, der er reguleret 
ved direktiv 2004/18/EF1. Oplysningerne i andragendet gør det ikke muligt for Kommissionen 
at fastslå, om fællesskabsretten finder anvendelse på den foreliggende sag, og om der rent 
faktisk foreligger en overtrædelse af reglerne vedrørende tildeling af offentlige kontrakter.

Konklusioner

Under hensyntagen til ovenstående konstaterer Kommissionen, at intet tyder på, at kravene i 
direktiv 1999/31/EF om deponering af affald er blevet overtrådt i denne sag.

Det bør bemærkes, at Kommissionen ikke har beføjelse til at udpege, hvilke steder der kan 
anvendes til deponering af affald, eller til at evaluere eventuelle risici, der er forbundet 
hermed. Sådanne aktiviteter henhører under de nationale myndigheders kompetenceområde.

Hvad angår de forhold omkring den offentlige kontrakt, som andrageren anfører, giver de 
modtagne oplysninger ikke Kommissionen anledning til at slutte, at der foreligger en 
overtrædelse af direktiv 2004/18/EF.

                                               
1 EUT L 134 af 30/4/2004, s. 114-240.


