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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1405/2007 af Ivaylo Asenov Krastev, bulgarsk statsborger, for 
Protection of the Health and Life of the Population and the Environment, om 
ulovlig drift af en losseplads for fast husholdningsaffald

1. Sammendrag

Andrageren repræsenterer borgere, der er berørt af byrådets handlinger, idet byrådet den 4. 
december 2007 påbegyndte den ulovlige drift af en ureguleret losseplads til fast 
husholdningsaffald beliggende umiddelbart i nærheden af borgernes hjem. Der er ikke blevet 
gennemført en miljøkonsekvensanalyse, selv om Århuskonventionen pålægger de 
underskrivende lande en forpligtelse til at gennemføre obligatoriske miljøkonsekvensanalyser 
for lossepladser med en kapacitet på over 25.000 t. Byrådet, som får offentlig støtte fra 
Republikken Bulgariens ministerråd, gennemfører aktiviteter i henhold til en tilladelse, som 
endnu ikke er trådt i kraft. Lossepladstilladelsen blev udstedt den 3. december 2007 og kan 
håndhæves efter udløbet af en 14 dage lang periode, hvor der kan gøres indsigelse. Retten til 
fri bevægelighed er kraftigt begrænset, og der er indført adskillige kontrolposter i Suhodol 
boligområdet. Han appellerer om, at de nødvendige foranstaltninger træffes hurtigst muligt for 
at sætte en stopper for ovennævnte ulovlige drift af den uregulerede losseplads.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

Ifølge andrageren, som repræsenteret de berørte borgere, påbegyndte byrådet angiveligt den 4. 
december 2007 den ulovlige drift af en ureguleret losseplads til fast husholdningsaffald 
beliggende umiddelbart i nærheden af borgernes hjem.
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Andrageren påstår:

– at der ikke var blevet gennemført en miljøkonsekvensanalyse, selv om Århuskonventionen 
pålægger de underskrivende lande en forpligtelse til at gennemføre obligatoriske 
miljøkonsekvensanalyser for lossepladser med en kapacitet på over 25.000 t;

– at byrådet, som får offentlig støtte fra Republikken Bulgariens ministerråd, gennemfører 
aktiviteter i henhold til en tilladelse, som endnu ikke var trådt i kraft. Lossepladstilladelsen 
blev udstedt den 3. december 2007 og kunne håndhæves efter udløbet af en 14 dage lang 
periode, hvor der kan gøres indsigelse.

Han appellerer om, at de nødvendige foranstaltninger træffes hurtigst muligt for at sætte en 
stopper for den ulovlige drift af den uregulerede losseplads.

Kommissionen har indledt en procedure mod Bulgarien vedrørende manglen på et passende 
system til håndtering og bortskaffelse af affald i Sofia. Den 23. oktober 2007 blev der sendt 
en åbningsskrivelse1. I denne skrivelse hævdede Kommissionen, at Bulgarien ikke havde 
truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at affaldet nyttiggøres eller bortskaffes, uden at 
menneskers sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som 
vil kunne skade miljøet, idet der navnlig ikke må skabes risiko for hverken vand, luft eller jord, 
eller for fauna og flora, forårsages gener ved støj eller lugt eller påføres landskaber eller områder 
af særlig interesse skade (artikel 4, stk. 1, i direktiv 2006/12/EF om affald2). Kommissionen 
bemærkede endvidere, at Bulgarien overtrådte forpligtelserne om at oprette et integreret og 
tilstrækkeligt net af bortskaffelsesanlæg, hvorved det gøres muligt at bortskaffe affald på et af 
de nærmeste egnede anlæg under anvendelse af de mest hensigtsmæssige metoder og 
teknologier til sikring af et højt beskyttelsesniveau for miljøet og folkesundheden, hvorved 
der tages hensyn til den bedste teknologi, der er til rådighed, og som ikke medfører 
uforholdsmæssigt store omkostninger (artikel 5 i samme direktiv).

Med hensyn til udnyttelse af lossepladsen i Suhodol gjorde Kommissionen efter en nylig 
undersøgelsesmission den bulgarske regering opmærksom på, at affald skal behandles i 
overensstemmelse med EF's lovgivning om håndtering af affald. Efter denne mission blev 
Kommissionen underrettet om, at miljø- og vandministeriet som den kompetente myndighed 
for anvendelse af IPPC-lovgivning udstedte den krævede IPPC-tilladelse til driften af trin II 
for lossepladsen i Suhodol den 6. august 2008 (integreret tilladelse nr. 255-HO/2008). Ifølge 
oplysningerne fra de bulgarske myndigheder er der gennemført offentlige høringer inden for 
tilladelsesproceduren.

Kommissionen vil følge sagen i forhold til det manglende net af affaldshåndteringsanlæg til 
håndtering af husholdningsanlæg, som genereres i Sofia kommune, og vil overvåge 
overensstemmelsen med fællesskabslovgivningen i forbindelse med anlæg og drift af alle 
relevante affaldshåndteringsanlæg, herunder lossepladsen i Suhodol.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009.

                                               
1 Pressemeddelelse: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 EUT L 114 af 27.4.2006.
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Kommissionen sendte en begrundet udtalelse1 til Bulgarien, hvori den bekræftede sin
holdning om, at Bulgarien ikke har sikret driften af et integreret og tilstrækkeligt net af 
bortskaffelsesfaciliteter, som gør det muligt at bortskaffe affald på et af de nærmeste egnede 
anlæg under anvendelse af de mest hensigtsmæssige metoder og teknologier til sikring af et 
højt beskyttelsesniveau for miljøet og folkesundheden, hvorved der tages hensyn til den 
bedste teknologi, der er til rådighed, og som ikke medfører uforholdsmæssigt store 
omkostninger (artikel 5 i direktiv 2006/12/EF om affald2). 

Med hensyn til driften af lossepladsen i Suhodol blev Kommissionen informeret om, at de 
kompetente nationale myndigheder efter at have udstedt IPPC-tilladelse nr. 255-HO/2008 til 
driften af trin II havde offentliggjort en positiv VVM-afgørelse vedrørende driften af trin I, og 
at der følgelig også var blevet udstedt en IPPC-tilladelse (376-H0-И0-А0/2009). Den 
godkendte kapacitet for trin I udgør 650.000 t (192.000 m2), hvilket ifølge de bulgarske 
myndigheder vil tillade lossepladsdeponering indtil udgangen af 2011, hvor det nye 
affaldshåndteringssystem for Sofia skulle være operationelt.

Kommissionen er også i færd med at analysere de oplysninger, som de bulgarske 
myndigheder fremsendte i september 2009.

Konklusioner

Kommissionen vil følge sagen i forhold til det manglende net af affaldshåndteringsanlæg til 
håndtering af husholdningsanlæg, som genereres i Sofia kommune, og vil overvåge 
overensstemmelsen med fællesskabslovgivningen i forbindelse med anlæg og drift af alle 
relevante affaldshåndteringsanlæg, herunder lossepladsen i Suhodol.

                                               
1 Pressemeddelelse:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 EUT L 114  af 27.4.2006.


