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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1405/2007, ingediend door Ivaylo Asenov Krastev (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de actiegroep “Bescherming van gezondheid en leven van 
de bevolking en het milieu”, over de onwettige exploitatie van een stortplaats voor 
vast huisafval

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vertegenwoordigt een groep burgers die te lijden hebben van de acties van het 
hoofdstedelijke stadsbestuur, dat op 4 december 2007 is begonnen met de onwettige 
exploitatie van een ongereglementeerde stortplaats voor vast huisafval, die gelegen is in de 
directe omgeving van de woningen van genoemde burgers. Er heeft echter in het geheel geen 
milieueffectbeoordeling plaatsgevonden, ondanks het feit dat het Verdrag van Århus alle 
ondertekenende landen de verplichting oplegt een milieueffectbeoordeling te verrichten voor 
elke stortplaats met een capaciteit van meer dan 25 000 ton. Het hoofdstedelijke stadsbestuur 
verricht zijn activiteiten daarentegen uit hoofde van een vergunning die nog niet eens van 
kracht is gegaan. Deze afvalvergunning is uitgegeven op 3 december 2007 en is pas 
uitvoerbaar nadat een periode van 14 dagen voor beroep is verstreken. Het recht op vrij 
verkeer wordt hierdoor ernstig beperkt en er zijn in het woondistrict Suhodol meerdere 
controleposten in het leven geroepen. Indiener vraagt dan ook of met spoed de nodige stappen 
worden ondernomen om voornoemde onwettige exploitatie van een ongereglementeerde 
stortplaats stop te zetten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.
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Volgens indiener, die de betrokken burgers vertegenwoordigt, is het hoofdstedelijke 
stadsbestuur naar verluidt op 4 december 2007 met de onwettige exploitatie van een 
ongereglementeerde stortplaats voor vast huisafval begonnen, die gelegen is in de directe 
omgeving van de woningen van genoemde burgers.

Indiener beweert:
– dat er geen milieueffectbeoordeling heeft plaatsgevonden ondanks het feit dat het Verdrag 

van Århus alle ondertekenende landen de verplichting oplegt een milieueffectbeoordeling 
te verrichten voor elke stortplaats met een capaciteit van meer dan 25 000 ton; 

– dat het hoofdstedelijke stadsbestuur, dat publiekelijk gesteund wordt door de Ministerraad 
van de Republiek Bulgarije, activiteiten heeft verricht uit hoofde van een vergunning die 
nog niet van kracht is. Deze afvalvergunning is uitgegeven op 3 december 2007 en is pas 
uitvoerbaar nadat een periode van 14 dagen voor beroep is verstreken.

Indiener vraagt dan ook of met spoed de nodige stappen worden ondernomen om voornoemde 
onwettige exploitatie van een ongereglementeerde stortplaats te beëindigen.

De Commissie heeft een procedure ingesteld tegen Bulgarije wegens het ontbreken van een 
toereikend systeem voor afvalbeheer en -verwijdering in Sofia. Op 23 oktober 2007 is een 
ingebrekestelling verstuurd1. Hierin stelt de Commissie dat Bulgarije heeft nagelaten de 
nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de verwijdering 
van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat 
procedés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben, en met name zonder risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, zonder geluids-
of stankhinder te veroorzaken, en zonder schade te berokkenen aan natuur- en 
landschapsschoon. (Artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen2). De 
Commissie heeft ook opgemerkt dat Bulgarije zijn verplichtingen niet is nagekomen om een 
geïntegreerd en toereikend net van verwijderingsinstallaties op te zetten, waarmee 
afvalstoffen in een van de meest nabije, daartoe geschikte installaties verwijderd kan worden, 
met behulp van de meest geschiktste methoden en technologieën om een hoog niveau van 
bescherming van het milieu en de volksgezondheid te waarborgen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de beste beschikbare technologieën die geen overmatig hoge kosten 
veroorzaken. (Artikel 5 van dezelfde richtlijn).

Wat de exploitatie van de stortplaats in Suhodol betreft, na een recente informatieopdracht 
heeft de Commissie de Bulgaarse overheid erop gewezen dat afvalstoffen overeenkomstig de 
EU-wetgeving inzake afvalbeheer dienen te worden behandeld. Na deze opdracht werd de 
Commissie ervan op de hoogte gebracht dat het Ministerie van Milieu en Water, als de 
bevoegde autoriteit voor de toepassing van de IPPC-wetgeving (wetgeving inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) op 6 augustus 2008 de vereiste 
IPPC-vergunning voor de exploitatie van fase II van de stortplaats in Suhodol had verstrekt 
(geïntegreerde vergunning nr. 255-HO/2008). Volgens de door de Bulgaarse autoriteiten 
verstrekte informatie, hebben er binnen de vergunningprocedure openbare raadplegingen 
                                               
1 Persbericht: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.
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plaatsgevonden. 

De Commissie zal de procedure wegens het ontbreken van een toereikend net van 
afvalstoffenbeheerfaciliteiten voor het verwerken van het door de stad Sofia voortgebrachte 
huishoudafval, voortzetten en de naleving van de EU-wetgeving bij de aanleg en exploitatie 
van alle relevante faciliteiten, waaronder de stortplaats in Suhodol, blijven controleren.
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