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Betreft: Verzoekschrift 1353/2011, ingediend door D.D. (Bulgaarse nationaliteit), over 
de bouw van een stortplaats voor afval in de regio Yambol in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzet zich tegen de plannen voor de bouw van een regionale 
afvalverwerkingscentrale in Yambol waar vijf plaatsen gebruik van moeten gaan maken: 
Yambol, Sliven, Nova Zagora, Tundzha en Straldzha. Indiener kant zich tegen een reeks 
onregelmatigheden, zoals het feit dat in de haalbaarheidsstudies geen rekening zou zijn 
gehouden met de Europese richtlijnen, dat de milieueffectbeoordeling onjuiste gegevens zou 
bevatten, dat het openbaar debat niet volgens de regels zou zijn verlopen, en dat de 
autoriteiten het geïnteresseerde publiek niet alle documenten met betrekking tot het project 
beschikbaar zou hebben gesteld. Indiener verzoekt dientengevolge dat er onderzoek wordt 
verricht naar de rechtsgeldigheid van dit project, alsook van de stappen die zijn gezet door het 
ministerie van Milieu en door de lokale en regionale autoriteiten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 oktober 2012

Stortplaatsen dienen aan Europese regelgeving te voldoen in het kader van Richtlijn 
1999/31/EG1betreffende het storten van afvalstoffen. Bij de locatiekeuze van een stortplaats 
dient rekening te worden gehouden met de in bijlage I bij de stortplaatsrichtlijn genoemde 

                                               
1 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.
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vereisten. Er kan alleen toestemming voor een stortplaats worden verleend als blijkt dat de 
eigenschappen van de stortplaats met betrekking tot bovengenoemde voorschriften, of de te 
treffen corrigerende maatregelen, geen ernstig gevaar voor het milieu opleveren. Voor de 
keuze van de stortplaatslocatie en de vergunning voor een stortplaats zijn de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat verantwoordelijk. De bevoegde autoriteiten moeten de risico's 
beoordelen met betrekking tot het openen van nieuwe afvalbeheerinstallaties. De Commissie 
kan zich niet met de nationale autoriteiten bemoeien waar het gaat om de locatie en de 
kenmerken van deze infrastructuur, voor zover besluiten zijn genomen in overeenstemming 
met het milieurecht van de Unie.

Voorts verleent de bevoegde overheid volgens artikel 8 van de stortplaatsrichtlijn alleen een 
vergunning voor een stortplaats als aan alle voorwaarden van de stortplaatsrichtlijn en andere 
van toepassing zijnde wetgeving is voldaan.

Bovendien is Richtlijn 2011/92/EU1 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (bekend als de milieueffectbeoordelings- of MEB-richtlijn) 
van toepassing op afvalverwerkingsinstallaties. Op grond van deze richtlijn moeten projecten 
die onder meer gezien hun aard, omvang of ligging aanzienlijke gevolgen kunnen hebben 
voor het milieu, worden onderworpen aan een beoordeling van hun milieueffecten voordat 
een vergunning wordt verleend. Volgens de richtlijn is een milieueffectbeoordeling verplicht 
voor afvalstortplaatsen voor gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 
meer dan 100 ton per dag. Voor alle andere stortplaatsen bepalen de autoriteiten van de 
lidstaten, hetzij door middel van een onderzoek per geval, hetzij aan de hand van door hen 
vastgestelde drempelwaarden of criteria, of het betrokken project moet worden onderworpen 
aan de milieueffectbeoordelingsprocedure. Er moet rekening worden gehouden met de criteria 
in bijlage III van de MEB-richtlijn.

Bovendien moeten de Commissie en de lidstaten er, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1083/20062 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1260/1999, voor zorgen dat steun uit de fondsen strookt met andere 
beleidsmaatregelen van de Unie en aan de wetgeving van de Unie voldoet. Daarom moeten de 
bevoegde Bulgaarse autoriteiten zorgen voor een correcte tenuitvoerlegging van het acquis
met betrekking tot door de EU gecofinancierde projecten, op het moment dat dergelijke 
projecten voor cofinanciering worden goedgekeurd.

De Commissie neemt ook kennis van een aantal in overeenstemming met de nationale 
beroepsprocedures ingestelde beroepen tegen besluiten van de nationale en lokale 
milieuautoriteiten met betrekking tot het afvalbeheer in de regio Yambol. Aangezien nationale 
rechtbanken en rechters de voornaamste toezichthouders zijn op de juiste tenuitvoerlegging 
van het recht van de Europese Unie en de bevoegdheid hebben om de rechtmatigheid van de 
handelingen en activiteiten van de nationale overheid te toetsen, is het – door het Parlement 
ondersteunde – beleid van de Commissie om zich niet in afzonderlijke zaken te mengen 
terwijl er nog nationale procedures in gang zijn.

Desalniettemin heeft de Commissie een aantal vermeende schendingen van het EU-

                                               
1 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1-16 (gecodificeerde versie van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd).
2 PB L 210 van 31.07.2006, blz. 25-78;
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milieurecht geconstateerd met betrekking tot nieuwe stortplaatsen, niet alleen beperkt tot de 
klacht over de stortplaats in de regio Yambol, die bij de Commissie geregistreerd staat onder 
referentienummer CHAP (2012)00102. Daarom start de Commissie een EU-proefprocedure1

teneinde verdere informatie in te winnen over dit project en soortgelijke schendingen van het 
recht van de Unie.

Gezien het bovenstaande kan de Commissie in dit stadium geen schending van de 
desbetreffende vereisten van het acquis vaststellen.

De Commissie blijft de tenuitvoerlegging van het afvalbeheerproject van de regio Yambol 
volgen. Ook zal zij bij haar besluit over aanvullende maatregelen rekening houden met de 
uitspraken van de Bulgaarse rechtbanken en met de informatie die de Bulgaarse autoriteiten 
hebben toegezonden in het kader van het lopende EU-proefproject. Voorts zullen alle 
relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad worden toegepast om 
ervoor te zorgen dat de EU-middelen in volledige overeenstemming met de nationale en de 
EU-wetgeving worden besteed.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de Commissie niet bevoegd is specifieke locaties aan 
te wijzen voor stortplaatsen, noch voor het evalueren van eventuele daaruit voortvloeiende 
risico's. Deze activiteiten vallen onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 30 april 2013

Indiener verzet zich tegen een aantal stappen van de bevoegde Bulgaarse autoriteiten met 
betrekking tot een project voor afvalbeheer in de regio Yambol. Indiener dringt aan op een 
onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de door de autoriteiten ondernomen stappen.

Naar aanleiding van de door indiener ingediende klacht met betrekking tot het project voor 
afvalbeheer in de regio Yambol heeft de Commissie de bevoegde Bulgaarse autoriteiten 
verzochtom informatie te verstrekken over het project en over de naleving van de relevante 
Europese milieuwetgeving en in het bijzonder van Richtlijn 2011/92/EU2 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn).

Volgens de door de Bulgaarse autoriteiten verstrekte informatie had de gemeente Yambol 
samen met de gemeentes Nova Zagora, Tundzha, Sliven en Straldza een project "Bouw van 
een regionaal afvalbeheersysteem voor de regio Yambol" ontwikkeld. Dit project maakt deel 
uit van het Bulgaars nationaal programma voor afvalbeheer voor de periode 2003-2007, 
evenals van het nieuw nationaal programma voor afvalbeheer voor de periode 2009-20133 . 
De verwezenlijking ervan wordt, met het oog op de tenuitvoerlegging van de Europese en 
nationale wetgeving op het gebied van afvalbeheer, beschouwd als een prioritaire maatregel 
voor de regio Yambol. Het project is bestemd voor een regio met 149 nederzettingen in 5 
gemeentes en 332 661 inwoners. Het regionaal afvalbeheersysteem moet ervoor zorgen dat 
afval op een correcte manier wordt ingezameld, vervoerd, voorbehandeld en verwijderd 

                                               
1 http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_nl.htm.
2 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1-16 (gecodificeerde versie van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd).
3 http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Programi/NWMP_2009-2013_FINAL.doc
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gedurende een periode van dertig jaar. De huidige gemeentelijke stortplaats voor 
ongevaarlijke afvalstoffen, die zich op het grondgebied van het dorp Hadzhidimitrovo 
bevindt, zal worden gesloten en opnieuw in cultuur worden gebracht zodra het regionaal 
afvalbeheersysteem in bedrijf is genomen. Het project wordt wegens de aanzienlijke 
budgettaire behoeften en het grote aantal uiteenlopende werkzaamheden in twee fases 
uitgevoerd. Fase 1 omvat de bouw van cel 1 (van twee cellen) van de regionale stortplaats, de 
reconstructie van de toegangsweg, de sluiting en het opnieuw in cultuur brengen van de 
bestaande stortplaatsen in de gemeentes Yambol, Sliven, Nova Zagora en Straldzha, de 
aankoop van uitrusting voor de exploitatie van de regionale stortplaats en de aankoop van 
containers voor gescheiden afvalinzameling.

De gemeente Yambol heeft in augustus 2011, in samenwerking met de hierboven genoemde, 
deelnemende gemeentes, een aanvraag ingediend voor de financiering van dit project op 
grond van procedure BG161PO005/10/2.10/07/22 (Bouw van regionale afvalbeheersystemen) 
van het operationeel programma milieu 2007-2013. In september 2012 werd door het 
ministerie van Milieu en de gemeente Yambol een contract ondertekend voor de financiering 
van deze fase.

Het project werd in 2002 onderworpen aan een MEB-procedure getiteld "Project voor de 
uitbreiding van een stortplaats voor gemeentelijk afval in Yambol", waarvoor een MEB-
besluit was genomen door de directeur van de regionale inspectie Milieu en Water - Stara 
Zagora (RIMW). Het MEB-besluit werd in 2005 bevestigd overeenkomstig de bestaande 
nationale wetgeving. In 2008 werd voor het project een geïntegreerde vergunning verstrekt, 
daar op het moment waarop het MEB-besluit werd genomen het niet noodzakelijk werd 
geacht een geïntegreerde aanpak te volgen bij de uitvoering van het project en de toepassing 
van de beste beschikbare technieken (BBT) overeenkomstig Richtlijn 2008/1/EG inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1. Het in 2002 opgestelde 
MEB-verslag werd onderworpen aan een openbare raadpleging en de Bulgaarse autoriteiten 
hebben documenten voorgelegd over het openbaar belang van dit project. Daarna werd een 
vergunning verstrekt. Tot slot is het niet onbelangrijk om te vermelden dat de 
getroffen/geïnteresseerden partijen geen klachten hebben ingediend binnen de bij wet 
vastgestelde termijnen en op het moment waarop het MEB-besluit werd genomen hiertegen 
geen beroep hebben aangetekend.

De titel van het project waarvoor aanvankelijk vergunning was verleend, luidde "Project voor 
de uitbreiding van de stortplaats voor gemeentelijk afval in Yambol" en werd daarna, in 2010, 
op verzoek van de gemeente Yambol veranderd. Deze verandering was noodzakelijk omdat 
het project moest stroken met de in het nationaal programma voor afvalbeheer uiteengezette 
maatregelen en met de nationale wetgeving inzake de bouw en exploitatie van stortplaatsen en 
andere afvalbehandelingsinstallaties. De RIMW bevestigde dat de verandering van de titel (in 
"Bouw van een regionaal afvalbeheersysteem voor de regio Yambol") niet van invloed was op 
de kenmerken van het project. Deze bevestiging van de RIMW maakt deel uit van het MEB-
besluit.

Zoals indiener heeft aangegeven zijn enkele beroepen ingesteld tegen de door de bevoegde 
autoriteiten ten aanzien van dit project genomen besluiten. Volgens de informatie van de 

                                               
1 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8-29 (gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging, zoals gewijzigd).
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Commissie werden de meeste beroepen verworpen wegens ongegrondheid en/of werden de 
besluiten van de bevoegde autoriteiten door de rechtbank bevestigd. Gelet op de nog 
hangende beroepsprocedures wil de Commissie - en haar beleid in deze wordt onderschreven 
door het Parlement - zich niet mengen in individuele gevallen zolang deze nationale 
procedures lopen.

Het verzoekschrift ging aanvankelijk over een project dat in februari 2011 aan de RIMW 
Stara Zagora was voorgelegd voor een MEB maar dat daarna door de ontwikkelaar (de 
gemeente Yambol) werd ingetrokken. In dit project was sprake van de bouw van een 
regionaal afvalbeheercentrum voor de regio Yambol, dat tevens gebruikt zou worden door de 
gemeentes Nova Zagora, Tundzha, Sliven and Straldza van Yambol en daarom moest worden 
uitgebreid en een grotere capaciteit moest verkrijgen (vier cellen voor de verwijdering van 
ongevaarlijke afvalstoffen, een afvalscheidingsinstallatie, een composteringsinstallatie voor 
groenafval, een tijdelijke opslagplaats van huishoudelijk gevaarlijk afval, en een 
recyclinginstallatie en -cel voor de verwijdering van bouwafval). Aangezien voor het project 
een MEB is verricht, werd een MEB-verslag opgesteld en goedgekeurd en daarna 
onderworpen aan openbare raadpleging. Het project werd echter begin 2012 door de 
ontwikkelaar ingetrokken en de MEB-procedure werd beëindigd.

Gezien het bovenstaande kan de Commissie in dit stadium geen schending van de 
desbetreffende vereisten van het acquis vaststellen.

De Commissie blijft de tenuitvoerlegging van het afvalbeheerproject van de regio Yambol 
volgen, met name gedurende de tweede fase ervan. Er zij op gewezen dat de vergunning voor 
de eerste fase van het project werd aangevraagd vóór de datum van toetreding van Bulgarije 
tot de EU. De MEB-richtlijn was dus op dat moment niet van toepassing op Bulgarije en van 
een inbreuk op EU-wetgeving kan dus geen sprake zijn.

Indien noodzakelijk zal de Commissie nadere actie zoals voorzien in artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ondernemen.

Tot slot dient nogmaals te worden opgemerkt dat de Commissie niet bevoegd is om aan te 
geven welke specifieke terreinen als stortplaatsen moeten worden gebruikt, noch om de 
hieraan verbonden risico's te beoordelen. Deze activiteiten vallen onder de bevoegdheid van 
de nationale autoriteiten.


