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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1353/2011 af D.D., bulgarsk statsborger, om anlæggelse af et 
deponeringsanlæg i Yambol-regionen i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod planen om at opføre et regionalt affaldsbehandlingsanlæg i 
Yambol, som skal betjene fem lokaliteter: Yambol, Sliven, Nova Zagora, Tundzha og 
Straldzha. Andrageren melder om en række ulovligheder som f.eks., at 
gennemførlighedsundersøgelserne ikke overholder EU-direktiverne, at 
miljøkonsekvensanalysen indeholder forkerte oplysninger, at der ikke har fundet en ordentlig 
offentlig debat sted, og at myndighederne ikke har frigivet alle dokumenter vedrørende 
projektet til den berørte offentlighed. Andrageren anmoder derfor om, at der foretages en 
undersøgelse af dette projekts lovlighed samt lovligheden af de foranstaltninger, som 
Miljøministeriet og de lokale og regionale myndigheder har iværksat. 

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 
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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 deres indvirkning på miljøet, inden der 
gives tilladelse til dem. 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 forenelig 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 
referencenummer CHAP (2012)00102. Kommissionen er derfor ved at iværksætte et EU-
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pilotprojekt1 med henblik på at anmode om yderligere oplysninger om projektet og andre 
lignende tilfælde af overtrædelser af EU-retten.

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."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. april 2013

”Andrageren protesterer mod en række foranstaltninger, som forskellige bulgarske 
myndigheder har truffet for så vidt angår et affaldshåndteringsprojekt for Yambol. 
Andrageren anmoder om, at der foretages en undersøgelse af lovligheden af myndighedernes 
foranstaltninger.

På grundlag af den af andrageren indgivne klage over affaldshåndteringsprojektet for Yambol 
anmodede Kommissionen de kompetente bulgarske myndigheder om at forelægge 
oplysninger om projektet og gennemførelsen af den relevante EU-miljølovgivning, navnlig 
direktiv 2011/92/EU2 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet (VVM-direktivet).

Ifølge de af de bulgarske myndigheder forelagte oplysninger udarbejdede Yambol Kommune 
i samarbejde med Nova Zagora Kommune, Tundzha Kommune, Sliven Kommune og Straldza 
Kommune et projekt vedrørende etableringen af et regionalt affaldshåndteringssystem for 
Yambol-regionen. Projektet indgår i det bulgarske nationale affaldshåndteringsprogram for 
perioden 2003-2007 samt i det nye nationale affaldshåndteringsprogram for perioden 2009-
20133, og dets gennemførelse betragtes som en prioriteret foranstaltning for Yambol-regionen 
med henblik på gennemførelsen af EU-lovgivning og national lovgivning på 
affaldshåndteringsområdet. Projektet er bestemt til at skulle dække en region med 149 
bebyggelser i fem kommuner med 332 661 indbyggere. Formålet med det regionale 
affaldshåndteringssystem er at sikre korrekt indsamling, transport, forbehandling og 
bortskaffelse af affald i en periode på 30 år. Det eksisterende kommunale deponeringsanlæg 
for ikke-farligt affald, som ligger på landsbyen Hadzhidimitrovos område, vil blive lukket og 
arealet genopdyrket, når det regionale affaldshåndteringssystem er blevet operationelt. 

                                               
1  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm .
2  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).
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Projektet er opdelt i to faser som følge af dets væsentlige budgetmæssige behov og den række 
af foranstaltninger, der skal iværksættes. Første fase vil omfatte anlæggelsen af celle 1 (ud af 
2) af et regionalt deponeringsanlæg, bygning af tilkørselsveje, lukning af eksisterende 
deponeringsanlæg og genopdyrkning af de pågældende arealer i Yambol Kommune, Sliven 
Kommune, Nova Zagora Kommune og Straldzha Kommune, indkøb af udstyr til driften af det 
regionale deponeringsanlæg samt indkøb af containere til særskilt indsamling. I samarbejde 
med ovennævnte kommuner anmodede Yambol Kommune i august 2011 om finansiel støtte 
til første fase af dette projekt i henhold til procedure BG161PO005/10/2.10/07/22 (etablering 
af regionale affaldshåndteringssystemer) i det operationelle miljøprogram for perioden 2007-
2013. Miljøministeriet og Yambol Kommune undertegnede i september 2012 en aftale om 
finansieringen af denne fase. 

I 2002 underkastedes projektet under titlen ”Projekt vedrørende udvidelse af et 
deponeringsanlæg til kommunalt affald i Yambol” en VVM-procedure, på grundlag af 
hvilken direktøren for det regionale inspektorat for miljø og vand i Stara Zagora udstedte en 
VVM-afgørelse. VVM-afgørelsen bekræftedes i 2005 i overensstemmelse med gældende 
national lovgivning. I 2008 udstedtes der en integreret godkendelse af projektet, eftersom der 
på tidspunktet for udstedelsen af VVM-afgørelsen ikke var taget hensyn til den integrerede 
fremgangsmåde i forbindelse med gennemførelsen af projektet eller til anvendelsen af den 
bedste tilgængelige teknik således som krævet i direktiv 2008/1/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening1. Den VVM-rapport, der udarbejdedes i 2002, 
gjordes til genstand for høring af offentligheden, og de bulgarske myndigheder har forelagt 
forskellige dokumenter vedrørende offentlighedens interesse i projektet. Efterfølgende blev 
der givet anlægstilladelse. Sidst, men ikke mindst, bør det nævnes, at der ikke inden for den 
lovfæstede tidsfrist blev indgivet klager fra berørte/interesserede parter vedrørende 
ovennævnte VVM-afgørelse på tidspunktet for dens udstedelse.

Titlen på det oprindeligt godkendte projekt, ”Projekt vedrørende udvidelse af et 
deponeringsanlæg til kommunalt affald i Yambol”, blev senere ændret efter anmodning fra 
Yambol Kommune i 2010. Ændringen var nødvendig, eftersom projektet skulle være i tråd 
med de i det nationale affaldshåndteringsprogram beskrevne foranstaltninger og den relevante 
nationale lovgivning om anlæggelse og drift af deponeringsanlæg og andre 
affaldsbehandlingsanlæg. Det regionale inspektorat for miljø og vand bekræftede, at 
ændringen af titlen (til ”Etablering af et regionalt affaldshåndteringssystem for Yambol-
regionen”) ikke ændrede projektets art. Det regionale inspektorats bekræftelse er en 
integrerende del af VVM-afgørelsen.

Som anført af andrageren er der indgivet en række appeller mod de kompetente myndigheders 
afgørelser vedrørende dette projekt. Ifølge de oplysninger, Kommissionen ligger inde med, er 
de fleste af disse appeller enten blevet forkastet som uberettigede, eller også har domstolene 
bekræftet de respektive kompetente myndigheders afgørelser. Der verserer stadig appeller, 
men det er Kommissionens politik, og den støttes af Parlamentet, ikke at gribe ind i 
individuelle sager, så længe der verserer nationale procedurer.

Andragendet vedrørte oprindeligt endnu et projekt, som forelagdes det regionale inspektorat 
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for miljø og vand i Stara Zagora med henblik på en VVM i februar 2011, men som siden blev 
trukket tilbage af bygherren (Yambol Kommune). Projektet vedrørte anlæggelsen af et 
regionalt affaldshåndteringscenter for Yambol-regionen, som også skulle betjene Yambol 
Kommune, Nova Zagora Kommune, Tundzha Kommune, Sliven Kommune og Straldza
Kommune, men med et større anvendelsesområde og større kapacitet (fire celler til 
bortskaffelse af ikke-farligt affald, et affaldssorteringsanlæg, et komposteringsanlæg til grønt 
affald, et areal til midlertidig oplagring af farligt husholdningsaffald; et genbrugsanlæg og en 
celle til bortskaffelse af byggeaffald). Eftersom projektet blev underkastet en VVM, 
udarbejdedes der en VVM-rapport, som godkendtes og forelagdes offentligheden til høring. 
Imidlertid trak bygherren sit projekt tilbage i begyndelsen af 2012, og VVM-proceduren 
indstilledes.

I betragtning af ovenstående konstaterer Kommissionen, at der ikke er noget tegn på 
overtrædelse af de relevante krav i henhold til EU-retten på nuværende tidspunkt.

Kommissionen vil fortsat følge gennemførelsen af affaldshåndteringsprojektet for Yambol-
regionen, navnlig i løbet af dets anden fase. Det bør bemærkes, at ansøgningen om 
anlægstilladelse til fase ét af projektet blev indgivet inden datoen for Bulgariens tiltrædelse af 
EU. Derfor fandt VVM-direktivet ikke anvendelse på Bulgarien på daværende tidspunkt, og 
der kan ikke påvises nogen overtrædelse af EU-retten.

Om nødvendigt vil Kommissionens tjenestegrene iværksætte yderligere foranstaltninger, jf. 
artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Endelig skal det atter bemærkes, at Kommissionen hverken har kompetence til at identificere, 
hvilke specifikke områder der bør anvendes som deponeringsanlæg, eller til at vurdere 
eventuelle hermed forbundne risici. Disse aktiviteter falder ind under de nationale 
myndigheders kompetence."


