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Betreft: Verzoekschrift 1322/2008, ingediend door E.S. (Duitse nationaliteit), over 
dioxinevervuiling in de stad Yakimovo-Montana in het noordwesten van 
Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de ernstige dioxinevervuiling in de stad Yakimovo-Montana in het 
noordwesten van Bulgarije. De vervuiling wordt veroorzaakt doordat het afval op de lokale 
vuilnisbelt wordt verbrand zonder dat de verantwoordelijke autoriteiten ingrijpen. Daar het 
afval onder meer uit plastic, autobanden, afvalolie en gewasbeschermingsmiddelen bestaat, 
komen bij de verbranding dioxinedampen vrij die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Indiener verzoekt het Europees Parlement te interveniëren en ervoor te zorgen dat de 
toepasselijke EU-wetgeving in deze zaak worden nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

Op grond van artikel 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen1 (WFD) dienen de lidstaten de 
nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de 
verwijdering van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens 
en zonder nadelige gevolgen voor het milieu. Dit artikel bepaalt dat de lidstaten de nodige 
maatregelen dienen te nemen om het onbeheerd achterlaten of het ongecontroleerd lozen of 
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verwijderen van afvalstoffen te verbieden.   

Artikel 8 bepaalt dat lidstaten de nodige maatregelen dienen te nemen om ervoor te zorgen dat 
iedere houder van afvalstoffen deze hetzij afgeeft aan een particuliere of openbare ophaler 
hetzij zelf zorg draagt voor de nuttige toepassing of de verwijdering van de afvalstoffen in 
overeenstemming met de bepalingen van de relevante EU-regelgeving. Als afvalstoffen 
bijvoorbeeld op een stortplaats worden gestort, dan dienen de voorschriften van de richtlijn 
betreffende het storten van afvalstoffen1 te worden gevolgd.

Het onderhavige verzoekschrift stemt tot bezorgdheid vanwege de kennelijk aanhoudende 
illegale dumping en verbranding van afvalstoffen in het betreffende gebied, met mogelijk 
nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Zoals ook met andere illegale praktijken het 
geval is, duiden illegale afvalpraktijken op zichzelf niet noodzakelijkerwijs op schuld van de 
overheid; het niet toereikend en doeltreffend beteugelen van dergelijke praktijken zou echter 
wel in strijd zijn met de eisen van de kaderrichtlijn afvalstoffen (WFD).

Tegen deze achtergrond zal de Commissie informatie bij Bulgarije inwinnen over welke 
maatregelen het neemt om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de kennelijk 
aanhoudende dumping van afvalstoffen in het betreffende gebied.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009.

Op 1 juli 2009 beantwoordde Bulgarije als volgt de brief van de Commissie van 17 april 
2009:

Er mag geen huishoudelijk afval meer worden gestort op stortplaatsen in de gemeente 
Yakimovo. Deze zullen binnen de in de regelgeving vastgelegde termijn gesloten en opnieuw 
in cultuur gebracht worden. 
Tijdens de laatste inspectie van de onbeheerde stortplaats in Maliya Gred, die op 20 mei 2009 
in de gemeente Yakimovo werd uitgevoerd door de regionale inspectiedienst milieu en water 
(RIEW) van Montana, werden geen gevallen van verbranding vastgesteld, noch werden er 
sporen gevonden van verbranding van huishoudelijk afval. 
Sinds maart 2008 wordt er geen huishoudelijk afval meer gestort in Maliya Gred. De 
gemeente Yakimovo vervoert huishoudelijk afval dat is opgehaald in de woonkernen in de 
gemeente tegenwoordig naar de regionale vuilnisbelt in Montana, waar het wordt gestort. 
Hiertoe heeft zij 89 containers van het merk Beaver en een vuilniswagen (een Mitsubishi 
Canter) aangeschaft. De containers zijn verdeeld over de dorpen in de gemeente op basis van 
hun inwoneraantal. Het afval wordt met vaste regelmaat opgehaald. Elke maand controleert 
een door de burgemeester aangesteld comité of de containers zijn opgehaald en of de directe 
omgeving schoon is. 
Onder het nationale programma "Van sociale bijstand naar werk" heeft het gemeentebestuur 
van Yakimovo mensen aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de properheid van het 
woongebied en de onbeheerde stortplaats in Maliya Gred. Zij voeren dagelijks controles uit en 
zien erop toe dat er geen vuilnis wordt verbrand. Om verdere branden in Maliya Gred te 
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voorkomen heeft de gemeente Yakimovo op 21 en 22 mei 2009 zelfs 40 ton aarde naar de 
stortplaats laten brengen, waarmee het afval helemaal is ingesloten en afgedekt. Op de 
stortplaats zijn verbodsborden geplaatst. De inwoners van Yakimovo is medegedeeld dat het 
verboden is huishoudelijk afval te dumpen op de stortplaats. 

Voor de gemeente Yakimovo is een technisch project voorbereid genaamd "Sluiting van 
onbeheerde stortplaatsen in de gemeenten Boychinovtsi, Krivodol and Yakimovo" in het 
kader van het PHARE 2004-Project BG 2004/016-711.11 04/ESC/G/PPP/A-006/Se/2 
"Cleaning of uncontrolled landfills in the municipality of Yakimovo" ("Sanering van 
onbeheerde stortplaatsen in de gemeente Yakimovo"). 
Daarnaast heeft de Commissie op 15 juli 2009 alle lidstaten aangeschreven om vast te stellen 
wat de situatie is ten aanzien van stortplaatsen die vallen binnen het toepassingsbereik van 
artikel 14 van de richtlijn storten (1999/31/EG1), dat wil zeggen, bestaande stortplaatsen die
niet voldoen aan de voorschriften en die in bedrijf waren ten tijde van de omzetting van de 
richtlijn (in het geval van Bulgarije: ten tijde van de toetreding tot de Europese Unie, oftewel 
1 januari 2007). Uiterlijk 16 juli 2009 zouden deze stortplaatsen in overeenstemming moeten 
zijn gebracht met de Europese normen, of zouden ze moeten zijn gesloten. De Commissie 
wacht nog op een bevestiging van de Bulgaarse autoriteiten met betrekking tot deze eis. 
Op grond van de informatie die Bulgarije heeft verstrekt, is de Commissie van mening dat er 
handhavingsmaatregelen zijn genomen om de afvalsituatie in de gemeente Yakimovo te 
verhelpen. De Commissie kan thans geen schendingen van de toepasselijke communautaire 
afvalwetgeving constateren.
Zodra de bovengenoemde informatie onder artikel 14 van de richtlijn storten ter beschikking 
van de Commissie komt, kan worden vastgesteld of bestaande stortplaatsen die niet voldoen 
aan de richtlijn daadwerkelijk zijn gesloten, zoals vereist krachtens de richtlijn storten.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

In haar brief van 28 september 2009 hebben de Bulgaarse autoriteiten erkend dat er 140 
stortplaatsen zijn die vallen binnen het toepassingsbereik van artikel 14 van de richtlijn 
storten2, dat wil zeggen, bestaande stortplaatsen die niet voldoen aan de voorschriften en die 
in bedrijf waren ten tijde van de omzetting van de richtlijn (in het geval van Bulgarije: ten 
tijde van de toetreding tot de Europese Unie, oftewel 1 januari 2007). Deze informatie was 
slechts van algemene aard en verwees niet specifiek naar één van de stortplaatsen.

De Commissie is momenteel bezig deze informatie en de informatie ontvangen van alle 
andere lidstaten te beoordelen om na te gaan of de eisen worden nageleefd. Ze zal alle nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de vereisten van artikel 14 van de richtlijn storten 
volledig worden nageleefd in alle lidstaten. 

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

De Commissie heeft de bevoegde autoriteiten in deze zaak aangeschreven. In hun antwoord 
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van 15 oktober 2010 hebben de Bulgaarse autoriteiten pertinente informatie gegeven die de 
Commissie aanleiding geeft om te geloven dat de stortplaats voor ongevaarlijke afvalstoffen 
geëxploiteerd wordt conform nationaal besluit nr. 162 B1-IO-AO uit 2010, uitgevaardigd door 
de minister voor Milieu en Waterbeheer. 

Op 23 augustus 2010 inspecteerde de Regionale Milieu- en Waterinspectiedienst (RIOSV) 
van Montana de stortplaats en het omliggende land aan de rechteroever van de Ogosta, nabij 
de monding van de afvoerpijp voor percolatiewater. Geconcludeerd werd dat er van 
vervuiling geen sprake was.

Bovendien bewees een inspectie van de afvalstortplaats en het plaatselijke 
afvalwaterzuiveringsstation, op dezelfde locatie, dat er percolatie van ongescheiden 
compartimenten voor huishoudelijk afval in het station wordt verzameld. Gecontroleerd werd
tevens dat de beide zegels op de plugkranen niet verbroken waren. Deze zijn verzegeld om te 
voorkomen dat percolaat in het afvalwater terechtkomt.

Rekening houdend met het bovenstaande kan de Commissie concluderen dat, op basis van de 
in deze zaak ontvangen informatie, de afvalstortplaats van Montana niet in strijd is met de 
EU-wetgeving. 


