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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 2711/2013, ingediend door Zhivko Zhekov (Bulgaarse 
nationaliteit), gesteund door 158 medeondertekenaars, over lawaai en de 
uitstoot van stofdeeltjes veroorzaakt door een overladingssysteem dat wordt 
geëxploiteerd door een concessiehouder voor mijnbouw in Troyanovo (in de 
gemeente Radnevo, Bulgarije)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de concessiehouder voor kolenmijnbouw die werkzaamheden verricht in het 
gebied rond het dorp Troyanovo, in mei 2013 een overladingssysteem heeft geïnstalleerd voor 
het overladen van zijn productie naar goederenwagons om deze per spoor naar de 
elektriciteitscentrale AES Galabovo te kunnen vervoeren. De machine-installatie voor het 
laden van de kolen op de treinen is in de directe nabijheid van het dorp geplaatst en leidt tot 
geluidsoverlast en de uitstoot van stofdeeltjes. Het systeem is zonder uitvoering van een 
milieueffectbeoordeling (MEB) op 300 meter afstand van het dorp geplaatst, hetgeen in strijd 
is met de uit hoofde van de wetgeving inzake volksgezondheid voorgeschreven 
minimumafstand (van 500 meter). Brieven aan de relevante instanties waarin werd gevraagd 
om een gedegen meting van de emissieniveaus en een verzoekschrift tegen de schending van 
de regelgeving inzake geluidsbeperking van de gemeente Radnevo hebben tot niets geleid. 
Indiener vraagt het Parlement deze zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015
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De Commissie heeft het verzoekschrift op de onder haar bevoegdheid vallende punten 
onderzocht. De verschafte informatie is echter zeer beperkt en op de in het verzoekschrift 
vermelde website is geen gedetailleerde informatie gevonden.

Allereerst dient te worden opgemerkt dat de Commissie bevoegd is om de correcte 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving te controleren en alleen overtredingen van EU-
wetgeving kan vervolgen. Verder kunnen de diensten van de Commissie de in het 
verzoekschrift verstrekte inlichtingen alleen in het licht van de bestaande EU-wetgeving 
onderzoeken, terwijl kwesties die exclusief door het Bulgaarse recht worden geregeld 
uitsluitend onder de bevoegdheid van de Bulgaarse autoriteiten vallen.

Verscheidene van de aan de orde gestelde kwesties vallen buiten de bevoegdheid van de EU. 
Het betreft meer bepaald onderstaande punten.

 Indiener beweert dat burgers ter plaatse vanwege het lawaai en de vervuiling door 
stofdeeltjes zich genoodzaakt zien hun huizen te verkopen. Deze kwestie houdt 
verband met eigendomsrechten, die onder de bevoegdheid van de nationale 
autoriteiten en derhalve onder de nationale wetgeving vallen. Overeenkomstig artikel 
345 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie laat het Verdrag
"de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet". 

 De EU kan zich niet mengen in procedures die verband houden met de 
tenuitvoerlegging van nationale wetgeving die verder gaat dan de EU-wetgeving, zoals 
minimum gezondheidsvoorschriften voor de bouw van installaties.

Gezien het bovenstaande is de Commissie niet bevoegd op bovengenoemde punten 
tussenbeide te komen.

Wat betreft MEB, deze is van toepassing op projecten (in artikel 1 van Richtlijn 2011/92/EU1

is de definitie van "project" opgenomen), maar uit het verzoekschrift komt niet duidelijk naar 
voren of de omstreden installatie onder de definitie van een "project" valt. Bij gebrek aan 
meer specifieke aanwijzingen voor een concrete schending van de MEB-procedure in verband 
met de installatie kunnen de diensten van de Commissie in dit stadium geen mogelijke 
schending van de toepasselijke EU-milieuwetgeving vaststellen.

De Commissie merkt op dat een ander project is uitgevoerd door hetzelfde bedrijf in dezelfde 
tijdspanne als de omstreden installatie. Het voorstel voor het project (voor de bouw van een 
bruginstallatie voor de mechanische reiniging van wagons) is bij de respectievelijke bevoegde 
autoriteit (het ministerie van Milieuzaken en Water) ingediend met het oog op een besluit of 
het aan een MEB moest worden onderworpen. De bevoegde autoriteit heeft in een advies te 
kennen geven dat een dergelijke beoordeling niet noodzakelijk was. Het advies is voor het 
publiek toegankelijk gemaakt2. 

Conclusie

Op grond van de door indiener verstrekte inlichtingen kan de Commissie geen overtreding 
van de relevante bepalingen van het milieu-acquis vaststellen.

                                               
1 Richtlijn 2011/92/EU  betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 
OJ L 26, 28.1.2012, blz. 10.
2 http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=565 (ref. nr. ОВОС-12/19.03.2013).
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