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22.4.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0431/2009 af Dimitar Platikanov, bulgarsk statsborger, for 
"Initiativudvalget for landsbyen Stozher", og 1180 medunderskrivere, om 
etablering af en losseplads i landsbyen Stozher i det nordøstlige Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod de bulgarske myndigheders beslutning om at etablere en
losseplads i landsbyen Stozher i det nordøstlige Bulgarien. Andrageren kræver, at vurderingen 
af projektets indvirkninger på miljøet bliver taget op til fornyet overvejelse, da offentligheden 
ikke er blevet korrekt informeret og hørt om projekteringsparametrene. Da andrageren mener, 
at ikke bare den relevante bulgarske lovgivning, men også EU's på området gældende 
miljøbestemmelser er blevet tilsidesat, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren anmoder om, at proceduren for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) og 
vurderingen i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 31, tages op igen, og at borgernes 
kommentarer inddrages i overvejelserne, navnlig med hensyn til de mangelfulde konklusioner 
i VVM-rapporten og vurderingsrapporten i henhold til artikel 6, stk. 3. Han anfører endvidere, 
at der i forbindelse med begge rapporter skal gennemføres passende offentlige høringer, 
således at borgerne har mulighed for at deltage i og påvirke resultaterne af 

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992.
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beslutningsprocessen.  

Kommissionens bemærkninger

 Spørgsmål vedrørende VVM

Efter at have modtaget andragendet anmodede Kommissionen de kompetente bulgarske 
myndigheder om at fremsende oplysninger om, på hvilken måde procedurerne for VVM-
vurderingen og vurderingen i henhold til artikel 6, stk. 3, er blevet gennemført med hensyn til 
de spørgsmål, andrageren har rejst. De bulgarske myndigheder sendte deres svar til 
Kommissionen den 9. november 2009. Kommissionen har efterfølgende undersøgt 
oplysningerne fra de bulgarske myndigheder sammen med andragerens krav i lyset af den 
EU-lovgivning, der kunne finde anvendelse i denne sag.

Det fremgår af de modtagne oplysninger, at de kompetente myndigheder (det regionale 
inspektorat for miljø og vand i Varna) definerede projektet vedrørende etableringen af en 
losseplads i Dobrichregionen, som henhørende under miljøbeskyttelseslovgivningens bilag I, 
dvs. som et projekt der kræver en obligatorisk VVM-undersøgelse. Lossepladsprojektet, der 
skal tjene kommunerne Dobrich, Balchik, Kavarna, Shabla, General Toshevo, Tervel, 
Krushari og Nikola Kozlevo samt omladningsstationen i byen Tervel, har været underkastet 
en VVM-procedure i henhold til den bulgarske miljøbeskyttelseslovs artikel 92, stk. 1, der 
gennemfører kravene i VVM-direktivet1.

På grundlag af de fremsendte oplysninger bemærkes det, at ansøgningen om byggetilladelse 
for dette projekt blev indgivet af entreprenøren til de kompetente nationale myndigheder den 
18. oktober 2006. De berørte borgere blev informeret om det foreslåede projekt på det tidligst 
mulige tidspunkt via meddelelser på opslagstavler i Dobrich kommunes bygning og rådhuset i 
Stozher samt meddelelser i avisen Nova Dobrudzanska Tribuna af 16. oktober 2006. I lyset 
heraf bør vi nævne, at medlemsstaterne ifølge EF-domstolens praksis (sag C-81/96 
Haarlemmerliede) kun har pligt til at sikre, at der foretages en miljøkonsekvensundersøgelse 
af projekter, hvor det er sandsynligt, at disse på grund af deres art, størrelse og placering kan 
få væsentlig indvirkning på miljøet, hvis ansøgningen om godkendelse blev indgivet i en 
periode, hvor direktivet var bindende for medlemsstaten, for Bulgariens vedkommende fra og 
med den 1. januar 2007. Det fremgår klart af oplysningerne, at projektet blev igangsat inden 
datoen for landets tiltrædelse, og VVM-direktivet er i så fald ikke gældende. Kommissionens 
tjenestegrene har dog alligevel undersøgt andragerens klage vedrørende VVM-proceduren.  

Andrageren hævder, at der i forbindelse med planlægningen af projektet ikke har været 
overvejet et passende antal alternativer. Han hævder endvidere, at der skal gennemføres reelle 
offentlige høringer i forbindelse med VVM-vurderingsrapporten og vurderingsrapporten i 
henhold til artikel 6, stk. 3, og at disse høringer skal have indflydelse på beslutningsprocessen. 
VVM-direktivet kræver ganske rigtigt, at de myndigheder, som på grund af deres særlige 
ansvar på miljøområdet kan blive berørt af projektet, samt offentligheden skal informeres og 
høres i forbindelse med VVM-processen. De nærmere regler for høringsproceduren fastsættes 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF, EFT L 175 af 5.7.1985, som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF, EFT L 73 af 
14.3.1997, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF, EUT L 156 af 25.6.2003, som 
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, EUT L 140 af 5.6.2009.
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af de nationale lovgivninger. 

I deres svar til Kommissionen fastslår de bulgarske myndigheder, at VVM-rapporten 
indeholder oplysninger om mulige alternativer i forbindelse med projektet. Med hensyn til 
alternative placeringer nævner myndighederne også resultaterne af rapporten "Report on the 
results of the pre-selection of 32 potential sites suitable for construction of solid waste 
landfills of nine municipalities", hvor 32 potentielle placeringer af lossepladsen er blevet 
undersøgt.  I forbindelse med udvælgelsesprocessen har rapporten taget højde for en række 
spørgsmål: beliggenhed i nærheden af beskyttede områder, landskaber, der påvirkes af karst 
og andre fysisk-geologiske processer, områder, hvor der gælder specifikke regler (f.eks. 
afstand til lufthavne osv.), befolkningen i kommunerne og kommunernes beliggenhed i 
nærheden af lossepladsen samt beliggenheden i nærheden af lossepladsen for den største 
kommune i regionen, kommunen Dobrich, som ligger i det geometriske centrum af projektets 
diameter. I februar 2006 blev kommunerne derfor enige om at vælge mellem to alternative 
lokaliteter: lokalitet nr. 8, der ligger i landsbyen Popgruevo, og lokalitet nr. 32, der ligger i 
landsbyen Stozher. Der blev foretaget detaljerede geotekniske og hydrologiske undersøgelser 
af begge lokaliteter. Resultaterne fremgår af tabel 4.1 i VVM-rapporten.

Med hensyn til andragerens krav om offentlige høringer forstår vi, at der har været to 
offentlige høringer vedrørende VVM-rapporten og rapporten for den behørige vurdering. 
Disse høringer fandt sted den 23. september 2008 i kommunen Tervel og den 26. september i 
landsbyen Stozher. Mødested og dato for de offentlige høringer blev bekendtgjort på forhånd 
den 22. august 2008 i de to aviser Dobrudzhanska Tribuna og Nova Dobrudzhanska Tribuna. 
Der blev endvidere placeret en meddelelse om de offentlige høringer på opslagstavlen hos det 
regionale inspektorat for miljø og vand i Varna den 27. august 2008. Der er sørget for 
offentlig adgang til VVM-rapporten og det ikketekniske resumé samt vurderingsrapporten i 
henhold til artikel 6, stk. 3, i landsbyen Stozher og kommunerne Tervel og Dobrich samt hos 
det regionale inspektorat for miljø og vand i Varna.

I forbindelse med høringerne har borgerne i landsbyen Stozher givet udtryk for deres 
indsigelser mod valget af lokalitet for lossepladsen i nærheden af landsbyen. De gav udtryk 
for bekymringer om støj og støvforurening fra de permanente køretøjer til transport af affald 
og trafik, forurening af grundvandet tæt på lossepladsen, forurening af landbrugsjord og 
ekspropriation af kommunalt land til projektet. Under den offentlige høring den 26. september 
2008 i landsbyen Stozher blev der på vegne af borgerne i landsbyen Stozher fremlagt en 
protesterklæring. Denne protesterklæring blev vedføjet protokollerne fra de offentlige debatter 
om projektet, som blev afholdt i landsbyen.

Vi forstår dog ud fra oplysningerne fra de bulgarske myndigheder, at der var repræsentanter 
for det regionale inspektorat for miljø og vand i Varna og VVM-eksperter tilstede under 
ovennævnte offentlige høring i landsbyen Stozher. De tog bekymringerne hos den lokale 
befolkning op, og gav svar på deres klager. De klager, bekymringer og anbefalinger, der blev 
fremsat i forbindelse med drøftelserne og de offentlige høringer, er blevet fremlagt i VVM-
rapporten. Som et resultat heraf blev VVM-rapporten og rapporten for den behørige vurdering 
undersøgt på et møde i miljøekspertrådet under det regionale inspektorat for miljø og vand i 
Varna den 23. oktober 2008. Borgmesteren i landsbyen Stozher deltog i dette møde og gav 
under afstemningen udtryk for "afvigende mening". Udkastet til beslutningen om godkendelse 
af projektet blev vedtaget med 16 stemmer for og en imod.
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I henhold til bestemmelserne i den gældende bulgarske lovgivning udstedte direktøren for det 
regionale inspektorat for miljø og vand i Varna den 29. oktober 2008 VVM-beslutning nr. 
BA-3/2008, der godkendte gennemførelsen af projektet vedrørende etablering af en losseplads 
i nærheden af landsbyen Stozher. VVM-beslutningen blev anmeldt på følgende vis:

- På opslagstavlen hos det regionale inspektorat for miljø og vand i Varnas og på 
inspektoratets hjemmeside den 29. november 2008.
- På opslagstavler hos kommunerne Shabla (den 5. november 2008), Balchik (den 6. 
november 2008), Dobrich (den 5. november 2008) samt på Dobrich kommunes hjemmeside.

VVM-beslutningen indeholder begrundelsen, herunder altså på hvilken måde resultaterne af 
de offentlige høringer er taget i betragtning.  

Sidst, men ikke mindst bør det nævnes, at der ikke inden for den lovmæssige tidsfrist er blevet 
indgivet klager fra berørte/interesserede parter vedrørende ovennævnte VVM-beslutning.

 Spørgsmål vedrørende Natura 2000

Ifølge oplysningerne fra de bulgarske myndigheder er lossepladsen placeret inden for 
grænserne af lokaliteten af fællesskabsbetydning Suha Reka BG0000107, som det bulgarske 
ministerråd den 2. marts 2007 udpegede som en lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til 
habitatdirektivet. Denne lokalitet blev optaget på den europæiske liste over lokaliteter af 
fællesskabsbetydning ved Kommissionens beslutning af 18. december 2008. Ifølge vores 
oplysninger er lossepladsen desuden placeret i nærheden af SBO Batova BG0002082, der er 
udpeget af ministerrådet i henhold til direktiv 2009/147/EF1 ved en beslutning af 4. december 
2007.

Som anført ovenfor blev godkendelsesproceduren igangsat den 18. oktober 2006, dvs. før 
Bulgariens tiltrædelse til EU. De nationale myndigheder informerede Kommissionen om, at 
det som led i VVM-proceduren var blevet vurderet, om projektet var foreneligt2 med kravene 
i habitatdirektivet. Denne vurdering konkluderede, at projektet ikke vil få en væsentlig 
negativ indvirkning på Natura 2000-lokaliteterne. VVM-beslutningen med indarbejdelse af 
resultaterne af vurderingen af foreneligheden blev udstedt den 29. oktober 2008.

Ifølge fast restpraksis (C-209/04) "gælder princippet om, at projekter, som forventes at have 
betydelig indvirkning på miljøet, skal underkastes en miljøvurdering, ikke, hvis ansøgningen 
om godkendelse af et projekt formelt er indgivet før udløbet af tidsfristen for et direktivs 
gennemførelse". I henhold til tiltrædelsestraktatens artikel 53, stk. 1, udløb Bulgariens tidsfrist 
for gennemførelsen af naturdirektiverne den 1. januar 2007. Domstolen anførte i samme 
afgørelse, at "dette formelle kriterium er det eneste, der er i overensstemmelse med 
retssikkerhedsprincippet, og som kan sikre et direktivs effektive virkning". Domstolen 
erklærede, at det således ikke vil være hensigtsmæssigt, at de relevante procedurer, som 
allerede er komplekse på nationalt plan og formelt blev indledt før udløbet af fristen for 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle.
2 I henhold til national lovgivning er vurderingen af foreneligheden den vurdering, der defineres i artikel 6, stk. 
3, i direktivet 92/43/EØF.
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gennemførelsen af direktivet, gøres mere besværlige og tidskrævende ved habitatdirektivets 
særlige krav, og at allerede stiftede forhold påvirkes heraf.

Konklusion

Kommissionen kan ikke på grundlag af oplysningerne fra andrageren og de bulgarske 
myndigheder fastslå, at der er sket en overtrædelse i henhold til fællesskabsretten, navnlig af 
det ændrede VVM-direktiv og af naturbeskyttelsesdirektiverne. 

Det skal dog alligevel bemærkes, at ansøgningen om byggetilladelse til Stozher 
lossepladsprojektet blev indgivet forud for datoen for Bulgariens tiltrædelse til EU. VVM-
direktivet og naturdirektiverne gjaldt således ikke for Bulgarien på det pågældende tidspunkt, 
og der kan ikke påvises nogen overtrædelse af EU-lovgivningen." 


