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Betreft: Verzoekschrift 0599/2009, ingediend door Petur Penchev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens 'Ecoglasnost', over illegale uitvoer van afval naar 
Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op de grootschalige uitvoer van afval vanuit Oostenrijk naar Bulgarije en de 
aanhoudende schending van EU-wetgeving inzake de omgang met afval door de Bulgaarse 
instanties. Indiener verzoekt het Europees Parlement en de Commissie dan ook de wijze 
waarop geïmporteerd afval wordt verbrand diepgaand te onderzoeken, met name in Sofia en 
de verbrandingsinstallatie Montana in het noordwesten van Bulgarije waaraan door de EU 
steun wordt verleend; ook wijst hij erop dat deze situatie ernstig gevaar oplevert voor 
volksgezondheid en milieu.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010

"Indiener doet een beroep op het Europees Parlement en de Commissie om een diepgaand 
onderzoek te verrichten naar de manier waarop geïmporteerd afval wordt verbrand, in het 
bijzonder in een cementfabriek in de buurt van het dorp Beli Izvor. Hij stelt verder voor dat de 
Commissie bijzondere aandacht schenkt aan de overeenkomsten met verschillende 
cementfabrieken die het gemeentebestuur van Sofia vermeldt in de milieueffectrapportage van 
het afvalbeheerproject van Sofia. Ten slotte wijst indiener op een probleem met de 
vergunning voor de door de EU gesubsidieerde stortplaats in de stad Montana in het 
noordwesten van Bulgarije, dat door een besluit van het hoogste bestuursrechtorgaan was 



PE438.302v04-00 2/4 CM\887569NL.doc

NL

ingetrokken. Volgens indiener brengt de huidige situatie door deze drie kwesties een ernstig 
risico met zich mee voor de volkgezondheid en het milieu. Op 9 juli 2009 antwoordde de 
Commissie aan indiener met informatie over het geïntegreerd systeem voor afvalbeheer van 
Sofia. De Commissie gaf in haar brief aan dat zij de beweringen in de zaak Montana 
behandelde en dat het verslag over de illegale uitvoer van Oostenrijk naar Bulgarije zou 
worden onderzocht.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

In november 2008 verzond de Commissie aan Bulgarije een met redenen omkleed advies over 
het geïntegreerd systeem voor afvalbeheer van Sofia in het kader van een inbreukprocedure 
op grond van artikel 258 VWEU (artikel 226 EG) vanwege een verzuim om alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen voor het realiseren van een uitgebreid netwerk van 
installaties voor huishoudafvalbeheer in Sofia. Meer informatie over deze zaak is verstrekt in 
een persbericht van de Commissie en kan worden geraadpleegd op de EUROPA-website van 
de Commissie via de volgende link:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

Aan de andere kant is het geïntegreerd afvalbeheerproject van Sofia een van de grote 
projecten op de indicatieve lijst van het operationeel programma “Milieu” van het 
Cohesiefonds. Het wordt al lange tijd beschouwd als het vlaggenschip van het 
milieuprogramma in Bulgarije voor de huidige programmeringsperiode 2007-2013. Krachtens 
de bepalingen van het acquis zal de Commissie het project uitsluitend dan goedkeuren als de 
naleving van de van toepassing zijnde wetgeving wordt gegarandeerd. Tot op heden is voor 
het geïntegreerd afvalbeheersysteem van Sofia door de Bulgaarse autoriteiten nog geen 
aanvraag voor een groot project voorgelegd aan de Commissie, en daarom is er nog geen 
formele goedkeuringsprocedure gestart. Zowel de milieueffectrapportage als de 
overeenkomsten met cementfabrieken over de verbranding van brandstof uit restafval zal het 
onderwerp van serieuze overweging vormen tijdens de beoordeling van de aanvraag.

De Commissie bedankt indiener voor het onder haar aandacht brengen van de kwestie van de 
door de EU gesubsidieerde stortplaats in Montana. De bevoegde Bulgaarse autoriteiten 
erkennen het bestaan van een probleem met betrekking tot de exploitatie van de locatie. De 
Commissie is van haar zijde gestart met een diepgaande analyse van de situatie en zal erop 
terugkomen bij de Commissie verzoekschriften zodra alle feiten zijn vastgesteld en er een 
beslissing is genomen over eventuele corrigerende maatregelen.

Ten aanzien van de gestelde illegale uitvoer van Oostenrijk naar Bulgarije heeft de 
Commissie contact opgenomen met de Oostenrijkse autoriteiten om helderheid te krijgen over 
de gerapporteerde informatie over illegaal vervoer van afval van Oostenrijk naar Bulgarije.
De Oostenrijkse autoriteiten meldden het volgende.

 Het gerapporteerde artikel is gebaseerd op onbewezen stellingen van een Oostenrijkse 
civiel ingenieur;

 Volgens informatie uit het Bundeskriminalamt heeft het gerapporteerde aantal van 
twintig zaken van illegaal vervoer feitelijk betrekking op het aantal in 2008 geopende 
zaken. Geen van deze zaken vereist verder onderzoek en heeft evenmin betrekking op 
gemeentelijk afval;
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 Van alle in Oostenrijkse kranten gerapporteerde zaken over specifieke beschuldigingen 
van illegaal vervoer van afval naar Bulgarije bleken achteraf gezien de geldende 
wettelijke procedures te zijn gevolgd.

Conclusies

Ten aanzien van het geïntegreerd systeem voor afvalbeheer van Sofia heeft de Commissie 
besloten om de zaak voor het Hof van Justitie te brengen. Indien het Hof van Justitie van 
oordeel zou zijn dat er sprake is van schending van de geldende wetgeving, zal Bulgarije de 
noodzakelijke maatregelen tot naleving van de wetgeving moeten treffen.

Voor het geïntegreerd afvalbeheersysteem van Sofia is nog geen aanvraag voor een groot 
project aan de Commissie voorgelegd. Zodra de aanvraag officieel is ingediend, worden de 
milieueffectrapportage en de overeenkomsten met de cementfabrieken het onderwerp van een 
zorgvuldige analyse.

Ten aanzien van de ingetrokken vergunning voor de door de EU gesubsidieerde stortplaats in 
Montana hebben de bevoegde Bulgaarse autoriteiten het bestaan van een probleem met de 
exploitatie van de site erkend. De Commissie is gestart met een diepgaande analyse van de 
situatie en zal erop terugkomen bij de Commissie verzoekschriften zodra alle feiten zijn 
vastgesteld en er over eventuele corrigerende maatregelen een beslissing is genomen.
Op grond van de door de Oostenrijkse autoriteiten verstrekte informatie oordeelt de 
Commissie dat specifieke beweringen over gerapporteerd illegaal vervoer van afval van 
Oostenrijk naar Bulgarije ongegrond zijn.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010

Volgens de meest recente informatie die de diensten van de Commissie hebben verkregen in 
verband met de door de EU gesubsidieerde stortplaats in Montana, hebben de Bulgaarse 
autoriteiten een procedure ingeleid om de regionale stortplaats een nieuwe vergunning voor 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) te verstrekken. Bij gebreke 
van een geldige vergunning en terwijl de procedure voor een nieuwe vergunning loopt, zijn 
alle nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat de stortplaats volgens het bestaande 
wettelijke kader functioneert.

De diensten van de Commissie wachten momenteel op de resultaten van de procedure voor 
een nieuwe IPPC-vergunning voor de stortplaats in Montana, teneinde verdere maatregelen in 
dit verband te kunnen treffen. De Commissie kan de lidstaat bij afsluiting van het project de 
respectieve financiële sancties opleggen voor de periode waarin de stortplaats onwettig heeft 
gefunctioneerd, overeenkomstig de desbetreffende wettelijke voorschriften van de EU-regels 
betreffende medefinanciering.
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5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

Volgens de meest recente informatie die de diensten van de Commissie hebben verkregen met 
betrekking tot de door de EU gesubsidieerde stortplaats in Montana heeft de directeur van het 
uitvoerend milieuagentschap (EEA) een nieuwe vergunning voor geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (IPPC) verstrekt - Besluit nr. 162-N1- IO- AO/2010 van 5 juli 
2010.

Tegen dit besluit werd door drie verschillende personen beroep aangetekend bij de hoogste 
bestuursrechter in Bulgarije. Deze heeft nog geen datum voor de desbetreffende zitting 
vastgesteld.

Het ministerie van Milieu en Waterstaat heeft de diensten van de Commissie ervan in kennis 
gesteld dat de beroepsprocedure de uitvoering van het betwiste besluit om een IPPC-
vergunning te verlenen niet opgeschort omdat de nationale wetgeving (Art. 60, lid. 4 van het 
Bulgaarse Wetboek administratief procesrecht) de uitvoering van dit bestuursrechtelijk besluit 
vóór de uitspraak van het Hof toelaat.

De Commissie zal het resultaat van de beroepsprocedure afwachten om verdere maatregelen 
met betrekking tot deze kwestie te kunnen nemen. De Commissie kan de lidstaat bij afsluiting 
van het project de respectieve financiële sancties opleggen voor de periode waarin de 
stortplaats onwettig heeft gefunctioneerd, overeenkomstig de desbetreffende wettelijke 
voorschriften van de EU-regels betreffende medefinanciering.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

De Bulgaarse autoriteiten hebben de diensten van de Commissie per brief d.d. 4 oktober 2011 
laten weten dat de beroepsprocedure tegen de nieuwe IPPC-vergunning voor de regionale 
stortplaats in Montana is afgesloten.
Het Bulgaarse Administratief Hooggerechtshof heeft in zijn definitieve uitspraak het beroep 
tegen de nieuwe IPPC-vergunning verworpen omdat dit niet gegrond was. De nieuwe IPPC-
vergunning is bijgevolg in werking getreden op 12 juli 2011, waardoor de exploitatie van de 
stortplaats in overeenstemming is met de EU-wetgeving.


