
CM\917159DA.doc PE498.098v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

24.10.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
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losseplads i Yambol-regionen i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod planen om at opføre et regionalt affaldsbehandlingsanlæg i 
Yambol, som skal betjene fem lokaliteter: Yambol, Sliven, Nova Zagora, Tundzha og 
Straldzha. Andrageren anfægter en række ulovligheder, som f.eks. at 
gennemførlighedsundersøgelserne angiveligt ikke opfylder EU-direktiverne, at 
konsekvensanalysen af miljøvirkningen skulle indeholde forkerte oplysninger, at den 
offentlige debat ikke skulle være foregået på en passende måde, og at myndighederne ikke 
skulle have formidlet alle dokumenter vedrørende projektet til den berørte offentlighed.
Andrageren anmoder derfor om, at dette projekts lovlighed samt lovligheden af de 
foranstaltninger, som miljøministeriet og de lokale og regionale myndigheder har iværksat, 
undersøges.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. april 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. oktober 2012

"Deponeringsanlæg er reguleret på EU-niveau ved direktiv 1999/31/EF1 om deponering af 
affald. Ved placeringen af et deponeringsanlæg skal der tages hensyn til en række krav, der er 
opregnet i bilag I til affaldsdeponeringsdirektivet. Et deponeringsanlæg kan kun godkendes, 
hvis dets karakteristika med hensyn til de ovennævnte krav eller de fornødne udbedrende 
                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
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foranstaltninger viser, at deponeringsanlægget ikke indebærer en alvorlig miljørisiko. Valget 
af deponeringsanlæggets beliggenhed og beslutningen om at godkende et deponeringsanlæg 
påhviler medlemsstaternes kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder skal 
vurdere risici i forbindelse med åbningen af nye affaldshåndteringsanlæg. Kommissionen har 
ikke kompetence til at gribe ind i de nationale myndigheders beslutninger om placering af 
disse infrastrukturer og deres karakteristika, i det omfang disse beslutninger træffes i 
overensstemmelse med EU's miljølovgivning.

I henhold til artikel 8 i affaldsdeponeringsdirektivet kan den kompetente myndighed desuden 
kun godkende et deponeringsanlæg, hvis den har vished for, at deponeringsanlægget fuldt ud 
opfylder kravene i affaldsdeponeringsdirektivet og anden relevant lovgivning.

Endvidere gælder direktiv 2011/92/EU1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller 
VVM-direktivet) for anlæg til bortskaffelse af affald. I henhold til dette direktiv skal 
projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet, undergives en vurdering af denne indvirkning på miljøet, inden der 
gives byggetilladelse. I henhold til direktivet er en VVM obligatorisk for 
affaldsbortskaffelsesanlæg til deponering af farligt affald og ikke-farligt affald, hvis anlæggets 
kapacitet er på over 100 tons pr. dag. For alle andre deponeringsanlæg skal medlemsstaternes 
myndigheder ud fra en konkret vurdering eller på grundlag af grænseværdier eller kriterier, 
som de har fastlagt, afgøre, om der skal foretages en vurdering af miljøkonsekvenserne af 
udviklingsprojekterne. Der skal tages hensyn til kriterierne i bilag III til VVM-direktivet.  

Desuden skal Kommissionen og medlemsstaterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1083/20062 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1260/1999 sikre, at bistand fra fondene er sammenhængende med 
Fællesskabets øvrige politikker og efterlever fællesskabslovgivningen. De kompetente 
bulgarske myndigheder skal derfor sikre en korrekt anvendelse af EU-retten med hensyn til 
EU-medfinansierede projekter, når sådanne projekter godkendes til medfinansiering.

Kommissionen har også noteret sig, at der i overensstemmelse med de nationale 
klageprocedurer er indgivet en række klager over afgørelser truffet af de nationale og lokale 
miljømyndigheder angående affaldshåndteringen i Yambol-regionen. Eftersom det primært er 
de nationale domstole og dommere, der skal vogte over, at EU-retten gennemføres korrekt, og 
har kompetence til at prøve lovligheden af den nationale offentlige forvaltnings handlinger og 
aktiviteter, følger Kommissionen en politik - som er godkendt af Europa-Parlamentet - om 
ikke at gribe ind i individuelle sager, mens der verserer nationale procedurer.

Kommissionen har ikke desto mindre identificeret en række påståede overtrædelser af EU-
miljølovgivningen vedrørende nyopførte deponeringsanlæg, som ikke er begrænset til klagen 
over affaldshåndteringsprojektet for Yambol-regionen, registreret i Kommissionen under 
reference nr. CHAP (2012)00102. Kommissionen er derfor ved at iværksætte et EU-

                                               
1 EUT L 26 af 28.1.2012, s.1-16 (kodificeret udgave af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet, som ændret).
2 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25-78.
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pilotprojekt1 med henblik på at anmode om yderligere oplysninger om projektet og andre 
lignende tilfælde af overtrædelser af EU-retten.

Konklusioner

I betragtning af ovenstående kan Kommissionen ikke påvise en overtrædelse af de relevante 
krav i henhold til EU-retten på nuværende tidspunkt.

Kommissionen vil fortsat følge gennemførelsen af affaldshåndteringsprojektet for Yambol-
regionen. Den vil også tage hensyn til de respektive bulgarske domstoles afgørelser og de 
oplysninger, der skal indgives af de bulgarske myndigheder på baggrund af EU-
pilotprojektanmodningen, når det skal besluttes, hvad der videre skal ske. Desuden vil alle de 
relevante bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 blive anvendt for at sikre, at 
EU-midlerne anvendes i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivning og EU-
lovgivningen.

Endelig skal det bemærkes, at Kommissionen ikke har kompetence til at identificere, hvilke 
konkrete lokaliteter der bør anvendes som deponeringsanlæg, eller til at vurdere eventuelle 
risici. Disse aktiviteter falder ind under de nationale myndigheders kompetence."

                                               
1 http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm.


