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Utskottet för framställningar

21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1405/2007, ingiven av Ivaylo Asenov Krastev (bulgarisk 
medborgare), för Skydd av befolkningens hälsa och liv och miljön, om olaglig 
drift av en avfallsanläggning för fast hushållsavfall

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren företräder medborgare som påverkats av storstadskommunens agerande 
eftersom man den 4 december 2007 olagligt började driva en oreglerad avfallsanläggning för 
fast hushållsavfall, belägen i omedelbar närhet till medborgares hem. Ingen 
miljökonsekvensbedömning har genomförts trots att Århuskonventionen innebär en 
skyldighet för signatärstaterna att utföra obligatoriska miljökonsekvensbedömningar när det 
gäller avfallsanläggningar på över 25 000 tons kapacitet. Storstadskommunen bedriver, med 
officiellt stöd av ministerrådet i Republiken Bulgarien, verksamhet enligt ett tillstånd som inte 
har trätt i kraft. Tillståndet om avfallshantering utfärdades den 3 december 2007 och kan 
göras gällande efter utgången av en överklagandeperiod på 14 dagar. Rätten till fri rörlighet är 
allvarligt inskränkt, och flera kontrollpunkter har inrättats i bostadsområdet Suhodol. 
Framställaren efterlyser nödvändiga brådskande åtgärder för att stoppa ovannämnda olagliga 
drift av den oreglerade avfallsanläggningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Enligt framställaren, som företräder de medborgare som påverkats av avfallsanläggningen, 
började storstadskommunen olagligt driva en oreglerad avfallsanläggning för fast 
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hushållsavfall den 4 december 2007. Anläggningen är belägen i omedelbar närhet till 
medborgarnas hem.

Framställaren hävdar:
– att ingen miljökonsekvensbedömning har genomförts, trots att de stater som undertecknat 

Århuskonventionen är skyldiga att utföra obligatoriska miljökonsekvensbedömningar när det 
gäller avfallsanläggningar på över 25 000 tons kapacitet, 

– att storstadskommunen, med officiellt stöd av ministerrådet i Republiken Bulgarien, bedrev 
verksamhet enligt ett tillstånd som inte hade trätt i kraft. Tillståndet om avfallshantering 
utfärdades den 3 december 2007 och kunde inte göras gällande förrän efter utgången av en 
överklagandeperiod på 14 dagar. 

Framställaren efterlyser nödvändiga brådskande åtgärder för att stoppa den olagliga driften av 
den oreglerade avfallsanläggningen.

Kommissionen har inlett ett förfarande mot Bulgarien om bristen på ändamålsenligt 
avfallshanteringssystem i Sofia. En formell underrättelse skickades den 23 oktober 20071. I 
sin underrättelse framhöll kommissionen att Bulgarien har underlåtit att vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att avfall återvinns eller bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan 
användning av processer eller metoder som kan skada miljön. Avfallshanteringen ska i 
synnerhet ske utan risker för vatten, luft eller jord, eller för växter och djur, utan att medföra 
olägenheter genom buller eller lukt och utan att negativt påverka landskapet eller områden av 
särskilt intresse (artikel 4.1 i direktiv 2006/12/EG om avfall2). Kommissionen konstaterade 
också att Bulgarien bröt mot sina skyldigheter att upprätta ett samordnat och ändamålsenligt 
utformat nätverk av anläggningar för bortskaffande av avfall. Detta behövs för att avfall ska 
kunna bortskaffas vid någon av de närmast belägna lämpliga anläggningarna, med 
användning av de bäst anpassade metoderna och den bästa tekniken, så att en hög nivå för 
miljö- och hälsoskyddet säkerställs, med beaktande av bästa tillgängliga teknik som inte 
medför oskäliga kostnader (artikel 5 i samma direktiv).

När det gäller nyttjandet av soptippen i Suhodol, uppmärksammade kommissionen efter ett 
nyligen genomfört informationsuppdrag den bulgariska regeringen på att avfall ska behandlas 
i enlighet med EU:s lagstiftning om avfallshantering. Efter detta uppdrag fick kommissionen 
information om att miljö- och vattenministeriet, som är den behöriga myndigheten för 
tillämpning av IPPC-lagstiftningen, utfärdade det nödvändiga IPPC-tillståndet för driften av 
stadium II av soptippen i Suhodol den 6 augusti 2008 (integrerat tillstånd nr. 255-HO/2008). 
Enligt de upplysningar som lämnats av de bulgariska myndigheterna har samråd med 
allmänheten skett under tillståndsförfarandet.

Kommissionen kommer att fortsätta driva ärendet om bristen på ett lämpligt nätverk av 
avfallsanläggningar för hantering av hushållsavfall från Sofia stad, och kommer att övervaka 

                                               
1Pressmeddelande (ej tillgängligt på svenska): 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 EUT L 114, 27/04/2006.
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efterlevnaden av EG-rätten under uppförandet och driften av alla relevanta anläggningar för 
avfallshantering, inklusive soptippen i Suhodol.
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