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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar het plan om een vuilstortplaats te vestigen in de stad Dimitrovgrad in het 
zuiden van Bulgarije. Hij stelt onder andere dat dit project ernstige gevolgen zal hebben voor het 
ecologische evenwicht in het gebied en voor het lokale waterzuiveringsbedrijf, dat 100 000 
inwoners van drinkwater voorziet. Indiener vermeldt verder dat de aan het project gerelateerde 
aanbestedingsprocedure tot resultaat had dat het contract werd gegund aan een bedrijf dat 
eigendom is van de vader van de burgemeester en dat het project EU-steun zal ontvangen. 
Aangezien hij van mening is dat er in deze zaak sprake is van inbreuk op de op dit gebied 
geldende EU-voorschriften, verzoekt hij het Europees Parlement om de zaak in behandeling te 
nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Afvalstortplaatsen zijn op communautair niveau geregeld bij Richtlijn 1999/31/EG1 betreffende 
het storten van afvalstoffen. In overeenstemming met bijlage I van deze richtlijn moet er bij de 
inrichting van een stortplaats rekening gehouden worden met voorschriften betreffende:
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a) de afstand tussen de grens van het terrein enerzijds en woon- en recreatiegebieden, 
waterwegen, watermassa's en andere landbouw- en stadsgebieden anderzijds;

b) de aanwezigheid van grondwater, kustwater of natuurbeschermingsgebieden in de omgeving;

c) de geologische en hydrogeologische gesteldheid van het gebied;

d) het gevaar van overstromingen, verzakkingen, aardverschuivingen of lawines op het terrein;

e) de bescherming van het natuurlijke of culturele erfgoed in de omgeving.

Er kan alleen toestemming voor een stortplaats worden verleend als blijkt dat de eigenschappen 
van de stortplaats met betrekking tot bovengenoemde voorschriften, of de te treffen corrigerende 
maatregelen, geen ernstig gevaar voor het milieu opleveren.

Het besluit over de gewenste locatie van een vuilstortplaats en over het verlenen van een 
vergunning wordt genomen door de bevoegde instanties van een lidstaat, die de risico’s moeten 
beoordelen met betrekking tot het openen van nieuwe afvalbeheersinstallaties. Voor zover deze 
besluiten van de nationale autoriteiten over de locatie en de inrichting van deze installaties in 
overeenstemming met de communautaire milieuwetgeving genomen worden, kan de Commissie 
zich hierin niet mengen.

Volgens artikel 8 van de afvalstoffenrichtlijn verleent de bevoegde autoriteit geen 
stortplaatsvergunning tenzij voldoende is aangetoond dat de vuilstortplaats voldoet aan alle eisen 
die er in deze richtlijn en in andere toepasselijke wetgeving aan gesteld worden.

De Commissie merkt op dat indiener geen bewijs heeft aangeleverd waaruit overtreding van de 
afvalstoffenrichtlijn blijkt.

In zijn verklaring beweert indiener, zonder hiervoor daadwerkelijk bewijs aan te leveren, dat er 
ten gevolge van een belangenconflict sprake is van ongelijke behandeling tijdens de toewijzing 
van de overheidsopdracht voor dienstverlening die onder Richtlijn 20004/18 EG1 zou vallen. De 
informatie uit het verzoekschrift stelt de Commissie echter niet in staat vast te stellen of het 
communautair recht in dit geval inderdaad van toepassing is en of er daadwerkelijk sprake is van 
een overtreding van de regels met betrekking tot de aanbesteding van overheidsopdrachten.

Conclusies

Gelet op bovenstaande stelt de Commissie dat er in dit geval geen aanwijzingen zijn voor 
overtreding van de eisen uit Richtlijn 1999/31/EG betreffende de het storten van afvalstoffen.

Verder moet worden opgemerkt dat de Commissie niet bevoegd is voor het aanwijzen van 
specifieke locaties als geschikte vuilstortlocaties, noch voor de evaluatie van hieraan verbonden 
risico's. Dit zijn taken voor de nationale overheden. 

Voor wat betreft de aspecten met betrekking tot de openbare aanbestedingen die door indiener
worden genoemd, kan er uit de aan de Commissie verstrekte informatie niet geconcludeerd 
worden dat er sprake is van een overtreding van Richtlijn 2004/18/EG.
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