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"Ecoglasnost", om ulovlig eksport af affald til Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den omfattende eksport af affald fra Østrig til Bulgarien og de 
bulgarske myndigheders vedvarende misligholdelse af EU's retsakter om affaldshåndtering. 
Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet og Kommissionen om at foretage en 
tilbundsgående undersøgelse af den måde, hvorpå det importerede affald er blevet forbrændt, 
og navnlig i Sofia og i forbrændingsanlægget Montana i det nordvestlige Bulgarien, hvortil 
der er ydet EU-støtte, idet han samtidig understreger, at de nuværende forhold indebærer en 
alvorlig fare for den offentlige sundhed og miljøet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. januar 2010

"Andrageren anmoder Europa-Parlamentet og Kommissionen om at foretage en 
tilbundsgående undersøgelse af den måde, hvorpå importeret affald forbrændes, og navnlig i 
cementanlægget nær landsbyen Beli Izvor. Han anfører endvidere, at Kommissionen i særlig 
grad bør være opmærksom på aftalerne med forskellige cementanlæg, som Sofia kommune 
har erklæret i VVM-rapporten for affaldshåndteringsprojektet i Sofia. Endelig anfører 
andrageren, at der er et problem med tilladelsen til det EU-finansierede deponeringsanlæg i 
byen Montana i det nordvestlige Bulgarien, som blev tilbagekaldt efter en afgørelse i den 
øverste forvaltningsdomstol. Ifølge andrageren udgør den aktuelle situation med disse tre 
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spørgsmål en alvorlig fare for den offentlige sundhed og miljøet. Den 9. juli 2009 svarede 
Kommissionen andrageren og oplyste denne om det integrerede affaldshåndteringssystem i 
Sofia. I sin skrivelse anførte Kommissionen, at den behandlede beskyldningerne i forbindelse 
med Montana-sagen, og at rapporten om ulovlig eksport fra Østrig til Bulgarien ville blive 
undersøgt.
Kommissionens bemærkninger

Med hensyn til Sofias integrerede affaldshåndteringssystem indsendte Kommissionen i 
november 2008 en begrundet udtalelse inden for rammerne af overtrædelsesproceduren i 
henhold til artikel 258 TEUF (EF-traktatens artikel 226) til Bulgarien for ikke at træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger med henblik på at etablere et omfattende netværk af anlæg til 
håndtering af husholdningsaffald i Sofia. Yderligere oplysninger om denne sag findes i 
Kommissionens pressemeddelelse og på Kommissionens EUROPA-websted under følgende 
link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

På den anden side er det integrerede affaldshåndteringsprojekt i Sofia et af de største projekter 
på den vejledende liste under Samhørighedsfondens operationelle miljøprogram og er længe 
blevet anset for at være flagskibet blandt miljøprojekterne i Bulgarien i den aktuelle 
programmeringsperiode 2007-2013. I henhold til regelværkets bestemmelser vil 
Kommissionen kun godkende projektet, hvis det sikrer overensstemmelse med den gældende 
lovgivning. For nuværende har de bulgarske myndigheder stadig ikke sendt ansøgningen om 
det integrerede affaldshåndteringsprojekt i Sofia til Kommissionen, og den formelle 
godkendelse er således ikke blevet lanceret endnu. Både VVM-rapporten og aftalerne med 
cementanlæg til forbrænding af brændstoffer udvundet af rester vil være genstand for 
alvorlige overvejelser under vurderingen af ansøgningen.

Med hensyn til det EU-finansierede deponeringsanlæg i Montana takker Kommissionen 
andrageren for at gøre den opmærksom på spørgsmålet. De kompetente bulgarske 
myndigheder har anerkendt, at der er et problem med hensyn til driften af anlægget.
Kommissionen har selv indledt en grundig analyse af situationen og vil vende tilbage til 
Udvalget for Andragender, når alle de faktiske forhold er fastlagt, og der er truffet en 
beslutning vedrørende eventuelle afhjælpningsforanstaltninger.

I forhold til den påståede ulovlige eksport fra Østrig til Bulgarien har Kommissionen 
kontaktet de østrigske myndigheder for at få præciseret de rapporterede oplysninger om 
ulovlige forsendelser af affald fra Østrig til Bulgarien. De østrigske myndigheder anførte 
følgende:

 Den rapporterede artikel er baseret på udokumenterede påstande fra en østrigsk 
civilingeniør.

 Ifølge oplysninger fra forbundskriminalpolitiet (Bundeskriminalamt) henviser de 
rapporterede 20 sager om ulovlige forsendelser rent faktisk til antallet af åbne sager i 
2008. Ingen af disse sager kræver yderligere undersøgelser, og ingen af sagerne 
omfatter kommunalt affald;

 Alle de sager, som er rapporteret i østrigske aviser om bestemte beskyldninger om 
ulovlige forsendelser af affald til Bulgarien, viste sig efterfølgende at have fulgt 
procedurerne i henhold til den gældende lovgivning.
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Konklusioner

I forhold til det integrerede affaldshåndteringssystem i Sofia har Kommissionen besluttet at 
indbringe sagen for Domstolen. Hvis Domstolen finder, at den gældende lovgivning er 
overtrådt, skal Bulgarien træffe de nødvendige foranstaltninger for at tilpasse sig. 

Ansøgningen til det integrerede affaldshåndteringsprojekt i Sofia er stadig ikke blevet sendt til 
Kommissionen. Når de officielle anvisninger i ansøgningen er indledt, vil VVM-rapporten og 
aftalerne med cementanlæg være genstand for en grundig analyse.  

Med hensyn til den tilbagekaldte tilladelse til det EU-finansierede deponeringsanlæg i 
Montana har de kompetente bulgarske myndigheder anerkendt, at der er et problem med 
hensyn til driften af anlægget. Kommissionen har indledt en grundig analyse af situationen og 
vil vende tilbage til Udvalget for Andragender, når alle de faktiske forhold er fastlagt, og der 
er truffet en beslutning vedrørende eventuelle afhjælpningsforanstaltninger.

På grundlag af oplysningerne fra de østrigske myndigheder mener Kommissionen, at de 
specifikke påstande om ulovlige forsendelser af affald fra Østrig til Bulgarien er ubegrundede.

4. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010

”Ifølge de seneste oplysninger til Kommissionens tjenestegrene vedrørende det EU-
finansierede deponeringsanlæg i Montana har de bulgarske myndigheder iværksat en 
procedure til udstedelse af en ny IPPC-godkendelse til det regionale deponeringsanlæg. Da 
der ikke foreligger en gyldig godkendelse, har man truffet alle nødvendige foranstaltninger for 
at garantere, at deponeringsanlægget drives i overensstemmelse med den eksisterende 
lovgivningsramme, så længe proceduren for en ny godkendelse ikke er afsluttet.

Kommissionens tjenestegrene venter i øjeblikket på resultatet af proceduren for en ny IPPC-
godkendelse til deponeringsanlægget i Montana, således at de kan træffe en beslutning 
vedrørende yderligere foranstaltninger i sagen. For så vidt angår perioden med illegal drift af 
deponeringsanlægget kan Kommissionen, i overensstemmelse med de relevante 
retsbestemmelser i EU´s regler for samfinansiering, pålægge medlemsstaten de pågældende 
økonomiske sanktioner ved projektets afslutning.

5. (REV II) Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010

I forbindelse med de seneste oplysninger indhentet af Kommissionen vedrørende det EU-
finansierede deponeringsanlæg i Montana har direktøren for Miljøagenturet ved afgørelse nr. 
162-N1- IO- AO/2010 af 5.7.2010 udstedt den nye IPPC-godkendelse til det regionale 
deponeringsanlæg..

Afgørelsen blev indanket for den højere forvaltningsdomstol i Bulgarien af tre forskellige 
personer. Den højere forvaltningsdomstol har endnu ikke fastlagt en dato for det relevante 
retsmøde.
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Miljøministeriet meddelte Kommissionens tjenestegrene, at proceduren ikke havde 
opsættende virkning på gennemførelsen af den indankede afgørelse om at udstede IPPC-
godkendelsen, da den nationale lovgivning (artikel 60, stk. 4, i den bulgarske retsplejelov) 
tillader gennemførelse af denne administrative akt før domstolens kendelse.

Kommissionen vil vente på resultatet af ankesagen, før den træffer yderligere foranstaltninger 
vedrørende spørgsmålet. For så vidt angår perioden med ulovlig drift af deponeringsanlægget, 
i overensstemmelse med de relevante retsbestemmelser vedrørende EU-
samfinansieringsreglerne, kan Kommissionen pålægge medlemsstaten finansielle sanktioner 
ved projektets afslutning.

6. (REV III) Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Med skrivelse af 4. oktober 2011 meddelte de bulgarske myndigheder kommissionens 
tjenestegrene, at ankesagen mod IPPC-godkendelsen for det regionale deponeringsanlæg i 
Montana var blevet afsluttet.

I dens endelige dom afviste den højere forvaltningsdomstol i Bulgarien anken mod den nye 
IPPC-godkendelse, idet den anførte, at den var ubegrundet. Den nye IPPC-godkendelse anses 
derfor for at være i kraft fra og med den 12. juli 2011, hvilket betyder, at driften af 
deponeringsanlægget er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.


