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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0431/2009, ingediend door Dimitar Platikanov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens "de vereniging dorpsbelangen Stozher", gesteund door 
1180 medeondertekenaars, over de realisatie van een stortplaats in het dorp 
Stozher in het noordoosten van Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indiener doet zijn beklag over het besluit van de Bulgaarse instanties tot de realisatie van een 
stortplaats in het dorp Stozher in het noordoosten van Bulgarije. Indiener vraagt om toetsing 
van de milieueffectbeoordeling van het project aangezien het publiek niet juist was 
voorgelicht en geraadpleegd over de kenmerken van het project. Aangezien indiener van 
mening is dat niet alleen de Bulgaarse wetgeving maar ook de toepasselijke milieuregels van 
de EU werden geschonden, verzoekt hij het Europees Parlement hier werk van te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener verzoekt dat de milieueffectbeoordelingsprocedure (MEB) en de beoordeling uit 
hoofde van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn1 worden getoetst en dat rekening wordt 
gehouden met de bezwaren van het publiek, met name wat betreft de gebrekkige conclusies in 
het MEB-rapport en de beoordeling uit hoofde van artikel 6, lid 3. Verder stelt hij dat wat 
betreft beide beoordelingen het publiek naar behoren dient te worden geraadpleegd, zodat het 

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. PB L 206 van 22.7.1992.
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publiek kan participeren en invloed kan uitoefenen op de resultaten van de besluitvorming. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

 MEB-kwesties

Na de ontvangst van het verzoekschrift hebben de Commissiediensten de bevoegde Bulgaarse 
instanties verzocht inlichtingen te verstrekken over de wijze van uitvoering van de MEB-
procedure en de beoordelingsprocedure uit hoofde van artikel 6, lid 3 met betrekking tot de 
door indiener genoemde kwesties. Het antwoord van de Bulgaarse instanties aan de 
Commissie werd verstuurd op 9 november 2009. De Commissie heeft de door de Bulgaarse 
instanties versterkte gegevens en de beweringen van indiener onderzocht tegen de achtergrond 
van de EU-wetgeving die in dit geval toepasselijk zou kunnen zijn.

Uit de ontvangen gegevens kan worden afgeleid dat de bevoegde instanties (regionale milieu-
en waterinspectie – Varna) het project hebben vastgesteld als zijnde de inrichting van een 
regionale stortplaats in de regio Dobrich, een project dat onder Bijlage I van de Bulgaarse wet 
inzake milieubescherming valt, waarvoor een MEB verplicht is. Het plan voor de stortplaats 
voor de gemeenten Dobrich, Balchik, Kavarna, Shabla, General Toshevo, Tervel, Krushari en
Nikola Kozlevo, en voor het afvaloverslagstation in de plaats Tervel werd onderworpen aan 
een MEB-procedure uit hoofde van artikel 92, lid 1 van de Bulgaarse wet inzake 
milieubescherming, waarin de MEB-richtlijn is omgezet1.

Op grond van de verstrekte gegevens dient te worden opgemerkt dat de projectontwikkelaar 
de aanvraag voor een vergunning voor dit project op 18 oktober 2006 heeft ingediend bij de 
bevoegde nationale instanties. Het betrokken publiek werd in het vroegste stadium 
voorgelicht over het voorgenomen project door middel van bekendmaking op het
informatiebord bij het raadhuis van Dobrich en dat van Stozher, en door bekendmaking in het 
dagblad Nova Dobrudzanska Tribuna op 16 oktober 2006. Tegen deze achtergrond zij 
opgemerkt dat volgens de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (Zaak C-81/96 
Haarlemmerliede) de regel dat een lidstaat dient te verzekeren dat projecten die een 
aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, 
worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten, alleen geldt voor projecten 
waarvoor de aanvraag voor een vergunning is ingediend in de periode waarin de richtlijn 
bindend was voor de lidstaat, in het geval van Bulgarije met ingang van 1 januari 2007. Uit de 
verstrekte gegevens blijkt dat het project al vóór de toetreding van Bulgarije tot de EU was 
opgestart en daarom is de MEB-richtlijn in dit geval niet van toepassing. Ondanks dat zijn de 
Commissiediensten de beweringen van indiener ten aanzien van de MEB-procedure 
nagegaan. 

Indiener stelt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties voor het 
project. Verder beweert hij dat het publiek echt dient te worden geraadpleegd in het kader van 
de MEB en de beoordeling uit hoofde van artikel 6, lid 3, zodat het publiek invloed kan 
uitoefenen op de besluitvorming. De MEB-richtlijn bepaalt inderdaad dat de instanties die op 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, PB L 175 van 5.7.85, gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG van de Raad, PB 
L 73 van 14.3.97, gewijzigd door Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 156 van 
25.6.3, gewijzigd door Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 140 van 5.6.09.
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grond van hun specifieke verantwoordelijkheid inzake het milieu met het project te maken 
kunnen krijgen, en ook het publiek, in het kader van een MEB-procedure in kennis moeten 
worden gesteld en worden geraadpleegd. De wijze waarop deze raadpleging plaatsvindt, 
wordt door de lidstaten vastgesteld.

In hun antwoord aan de Commissie verklaarden de Bulgaarse instanties dat het MEB-verslag 
wel informatie bevat over mogelijke alternatieve locaties voor dit project. Ten aanzien hiervan 
noemen de instanties ook de resultaten van het Verslag houdende de resultaten van de 
voorselectie van 32 mogelijke locaties voor de inrichting van afvalstortplaatsen van negen 
gemeenten, waarin 32 mogelijk locaties voor stortplaatsen werden onderzocht. Deze 
selectieprocedure gebeurde aan de hand van tal van criteria – afstand tot beschermde 
gebieden, gebieden waar karstvorming plaatsvindt en andere fysisch-geologische processen,
gebieden waarvoor specifieke voorschriften gelden (zoals de afstand tot luchthavens etc.), de 
bevolkingsomvang van de gemeenten en hun onderlinge afstanden en de afstand tot de 
grootste gemeente in de regio, Dobrich, die gelegen is in het geometrische centrum van het 
plangebied. In februari 2006 kwamen de gemeenten tot een akkoord over twee mogelijke 
locaties: locatie nr. 8 in de gemeente Popgruevo, en locatie nr. 32 in de gemeente Stozher. 
Voor beide locaties werden geo-engineering- en hydrologische studies uitgevoerd. De 
resultaten hiervan staan vermeld in tabel 4.1. van het MEB-verslag.

Wat betreft de beweringen van indiener over de raadplegingen van het publiek, hebben we 
begrepen dat er twee openbare raadplegingen hebben plaatsgevonden over het MEB-verslag 
en toepasselijke beoordelingsverslagen. Deze vonden plaats op 23 september 2008 in Tervel
en op 26 september 2008 in Stozher. Plaats en datum van deze openbare hoorzittingen werden 
bekendgemaakt op 22 augustus 2008 in de dagbladen Dobrudzhanska Tribuna en Nova 
Dobrudzhanska Tribuna. Verder werden de openbare hoorzittingen ook bekendgemaakt op
het informatiebord bij de regionale inspectie milieu en water – Varna op 27 augustus 2008. 
Zowel in Stozher als in de gemeenten van de steden Tervel en Dobrich en bij de regionale 
inspectie milieu en water – Varna had het publiek toegang tot het MEB-verslag, de niet-
technische samenvatting en het beoordelingsverslag uit hoofde van artikel 6, lid 3.

Bij deze hoorzittingen uitten de inwoners van de gemeente Stozher hun bezwaren tegen de 
keuze van locatie nr. 32 vanwege de nabijheid tot hun gemeente. Ze brachten hun 
bezorgdheid tot uitdrukking over geluidsoverlast en stofhinder als gevolg van het permanente 
afvaltransport, de verontreiniging van het grondwater nabij de stortplaats, de verontreiniging 
van akkerland en de onteigening van gemeentelijke grond ten behoeve van het project. 
Tijdens de openbare hoorzitting op 26 september 2008 in Stozher werd namens de inwoners 
van Stozher een door hen ondertekende protestverklaring overhandigd. Deze verklaring werd 
toegevoegd aan de notulen van de openbare hoorzittingen over het project die in deze 
gemeente plaatsvonden.

Uit de door de Bulgaarse instanties verstrekte gegevens blijkt dat tijdens de bovengenoemde 
openbare hoorzitting in Stozher ook vertegenwoordigers van de regionale milieu- en 
waterinspectie – Varna en MEB-deskundigen aanwezig waren. Zij gingen in op de door de 
inwoners geopperde kwesties en gaven antwoord op hun vragen. De tijdens de raadplegingen 
en openbare hoorzittingen geuite bezwaren, zorgen en aanbevelingen werden opgenomen in 
het MEB-verslag. Op 23 oktober 2008 werden het MEB-verslag en andere toepasselijke 
beoordelingsverslagen onderzocht tijdens een bijeenkomst van de raad van milieudeskundigen 
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van de regionale milieu- en waterinspectie – Varna. Hieraan nam ook de burgemeester van de 
gemeente Stozher deel. Bij de stemming stemde hij tegen ("afwijkend advies"). Het 
ontwerpbesluit betreffende het project werd goedgekeurd met 16 stemmen voor en één tegen.

Uit hoofde van de toepasselijke Bulgaarse wetgeving nam de directeur van de regionale 
milieu- en waterinspectie – Varna op 29 oktober 2008 het goedkeuringsbesluit BA-3/2008 in 
het kader van de MEB, inhoudende de goedkeuring van het project tot inrichting van een 
stortplaats in de nabijheid van de gemeente Stozher. Dit besluit werd als volgt 
bekendgemaakt:

- Op het informatiebord en de website van de regionale milieu- en waterinspectie –
Varna, op 29 november 2008;
- Op het informatiebord van de gemeente Shabla (5 november 2008), van de gemeente 
Balchik (6 november 2008), van de gemeente Dobrich (5 november 2008) en op de website 
van de gemeente Dobrich.

Het MEB-besluit is met redenen omkleed en bevat ook informatie over de mate waarin 
rekening werd gehouden met de resultaten van de openbare raadplegingen. 

Tot slot zij opgemerkt dat betrokken of belanghebbende partijen tegen het bovengenoemde 
MEB-besluit geen bezwaar hebben aangetekend binnen de wettelijke termijnen.

 Kwesties in verband met Natura 2000 

Op grond van de door de Bulgaarse instanties verstrekte gegevens is de stortplaats gelegen 
binnen de grenzen van het SCI (gebied van communautair belang) Suha Reka BG0000107, 
door de Bulgaarse ministerraad op 2 maart 2007 aangewezen als een pSCI in het kader van de 
habitatrichtlijn. Dit gebied werd op 18 december 2008 door de Commissie opgenomen op de 
Europese lijst met gebieden van communautair belang (SCI's). Op grond van de beschikbare 
informatie is de stortplaats tevens gelegen in de nabijheid van de SBZ (speciale 
beschermingszone) Batova BG0002082, door de Bulgaarse ministerraad per besluit van 
4 december 2007 aangewezen in het kader van Richtlijn 2009/147/EG1.

Zoals hierboven reeds vermeld werd de vergunningprocedure ingeleid op 18 oktober 2006, 
oftewel vóór de toetreding van Bulgarije tot de EU. De nationale autoriteiten deelden de 
Commissie mee dat in het kader van de MEB-procedure ook een beoordeling van de 
overeenstemming2 van het project met de eisen van de habitatrichtlijn is uitgevoerd. In het 
kader van deze beoordeling werd vastgesteld dat het project geen significante negatieve 
gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden. Het MEB-besluit, dat tevens de resultaten van de 
overeenstemmingsbeoordeling bevat, werd bekendgemaakt op 29 oktober 2008.

Blijkens de vaste rechtspraak (C-209/04) geldt "het beginsel dat projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, op die effecten moeten worden beoordeeld, niet in gevallen 
waarin de formele vergunningsaanvraag voor een project is ingediend vóór het verstrijken 
van de termijn tot omzetting van een richtlijn". Krachtens artikel 53, lid 1 van het 
                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand 
2 Op grond van de nationale wetgeving is de overeenstemmingsbeoordeling de beoordeling als genoemd in artikel 6, lid 3 van Richtlijn 
92/43/EEG.
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Toetredingsverdrag met Bulgarije liep de omzettingstermijn voor de natuurrichtlijnen af op 
1 januari 2007. Verder oordeelde het Hof in hetzelfde arrest: "dit formele criterium is het 
enige criterium dat in overeenstemming is met het rechtszekerheidsbeginsel en waarmee het 
nuttig effect van een richtlijn kan worden behouden". Het Hof stelde verder dat het niet 
aangaat dat procedures die op nationaal niveau reeds gecompliceerd zijn en die formeel zijn 
ingeleid vóór het verstrijken van de termijn voor uitvoering van deze richtlijn, worden 
verzwaard en vertraagd ten gevolge van specifieke eisen die door de habitatrichtlijn worden 
voorgeschreven, en dat daardoor reeds ontstane situaties worden geraakt. 

Conclusie

Op basis van de door indiener en de Bulgaarse instanties verstrekte gegevens kan de 
Commissie geen schending constateren van de relevante bepalingen van het acquis van de 
EU, met name de MEB-richtlijn, als gewijzigd, en de natuurrichtlijnen. 

Desondanks zij opgemerkt dat de aanvraag voor een vergunning voor de stortplaats in Stozher 
werd ingediend vóór de toetreding van Bulgarije tot de EU. Op grond daarvan golden de 
MEB-richtlijn en de natuurrichtlijnen op dat moment nog niet voor Bulgarije en kon er geen 
sprake zijn van inbreuk op de EU-wetgeving.


