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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a bolgár hatóságoknak az északkelet-bulgáriai Sztozser 
községben hulladéklerakó létesítésére vonatkozó döntése ellen.  A petíció benyújtója kéri a 
projekt környezeti hatásvizsgálatának újraértékelését, mivel a lakosság nem kapott megfelelő 
tájékoztatást, illetve nem folytattak konzultációt a projekt részleteivel kapcsolatban.  A petíció 
benyújtója – aki szerint mind a vonatkozó bolgár jogszabályokat, mind pedig az alkalmazandó 
uniós környezetvédelmi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyták – kéri az Európai 
Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója kéri a környezeti hatásvizsgálati (KHV) eljárás és az élőhelyvédelmi 
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irányelv1 6. cikkének (3) bekezdésében előírt vizsgálat újraértékelését, valamint a lakosság 
által tett észrevételek figyelembe vételét, különös tekintettel a környezeti hatásvizsgálati 
jelentés és a 6. cikk (3) bekezdésében előírt vizsgálat következtetéseinek elégtelenségére. Azt 
állítja továbbá, hogy mindkét jelentéssel kapcsolatban megfelelő nyilvános konzultációkat 
kellene lefolytatni annak érdekében, hogy a lakosság részt vehessen a döntéshozatali 
folyamatban és befolyással lehessen annak eredményére. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

 A környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos kérdések

A petíció kézhezvételét követően a Bizottság szolgálatai felkérték az illetékes bolgár 
hatóságokat, hogy szolgáltassanak információt a környezeti hatásvizsgálat és a 6. cikk (3) 
bekezdésében előírt vizsgálati eljárás lefolytatásának mikéntjét illetően a petíció benyújtója 
által felvetett kérdések tekintetében.  A bolgár hatóságok 2009. november 9-én nyújtották be 
válaszukat a Bizottságnak. Ezt követően a Bizottság megvizsgálta a bolgár hatóságok által 
rendelkezésre bocsátott információkat a petíció benyújtójának állításaival együtt a jelen 
ügyben esetlegesen alkalmazandó uniós jogszabályok fényében.

A kapott információk alapján egyértelmű, hogy az illetékes hatóságok (Regionális 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – Várna) a Dobrics régióban létesítendő 
hulladéklerakó megépítésével kapcsolatos projektet a környezetvédelmi törvény I. 
mellékletének hatálya alá tartozóként, azaz kötelező környezeti hatásvizsgálat elvégzését 
igénylő projektként határozták meg. Így az Európai Unió KHV irányelve2 szerinti 
követelményeket átültető bolgár környezetvédelmi törvény 92. cikke (1) bekezdésének 
értelmében a Dobrics városát, valamint a Balcsik, Kavarna, Shabla, Toshevo Tábornok, 
Tervel, Kruszari és Nikola Kozlevo településeket szolgáló hulladéklerakóval kapcsolatos 
projektet, akárcsak a Tervel városába tervezett hulladékátrakó állomás projektjét KHV 
eljárásnak vetették alá.

A rendelkezésre bocsátott információk alapján megjegyzendő, hogy az e projekt 
engedélyezése iránti kérelmet a projektgazda 2006. október 18-án nyújtotta be az illetékes 
nemzeti hatóságoknak. Az érintett lakosságot a lehető legkorábbi szakaszban tájékoztatták a 
projektjavaslatról a dobricsi városháza és a sztozseri polgármesteri hivatal hirdetőtábláin 
elhelyezett értesítések, valamint a Nova Dobrudzanska Tribuna újság 2006. október 16-i 
számában elhelyezett értesítés révén. Ennek tükrében meg kell említeni, hogy az Európai 
Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata (a C-81/96. sz. Haarlemmerliede-ügyben hozott ítélet) 
értelmében csak azokra a projektekre vonatkozik a tagállam azon kötelessége, hogy biztosítsa 
azt, hogy a jellegük, méretük és elhelyezkedésük miatt valószínűleg jelentős hatásokkal járó 
projekteket környezeti hatásvizsgálatnak vetik alá, amely projektekkel kapcsolatban az 
engedély iránti kérelmeket abban az időszakban nyújtották be, amikor az irányelv kötelező 
volt a tagállamra, ami Bulgária esetében 2007. január 1. Az információkból nyilvánvaló, hogy 
a projekt a csatlakozás időpontját megelőzően indult, ebben az esetben pedig a KHV-irányelv 
                                               
1 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 1992.7.22.)
2 A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
(HL L 156., 2003.6.25.), a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) 
módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv, HL L 175., 1985.7.5.
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nem alkalmazandó.  A Bizottság szolgálatai azonban megvizsgálták a petíció benyújtójának a 
KHV-eljárással kapcsolatos állításait.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekt építése tekintetében nem vettek fontolóra
elegendő számú alternatívát. Ezen túlmenően azt állítja, hogy a KHV-re vonatkozó, tényleges 
nyilvános konzultációkra és a 6. cikk (3) bekezdése szerinti értékelő jelentésekre kell sor 
kerülnie, és azoknak befolyásolniuk kell a döntéshozatali folyamatot. A KHV-irányelv 
ugyanis azt írja elő, hogy környezeti feladataik kapcsán a projektben várhatóan érintett 
hatóságokat és a nyilvánosságot tájékoztatni kell, és velük konzultálni kell a KHV-eljárás 
keretében. A konzultációval kapcsolatos részletes rendelkezéseket a nemzeti jogszabályok 
szabályozzák.

A Bizottság számára küldött válaszukban a bolgár hatóságok kijelentették, hogy a KHV-
jelentés tartalmaz tájékoztatást a projekt lehetséges alternatíváival kapcsolatban. Az alternatív 
helyszíneket illetően a hatóságok megemlítik 9 település szilárdhulladék-lerakójának 
építésére alkalmas 32 esetleges helyszín előzetes kiválasztásának eredményeiről szóló jelentés 
eredményeit, amely jelentés keretében 32 esetleges hulladéklerakó-helyszínt vizsgáltak meg.
A kiválasztási eljárás során a jelentés számos tényezőt vett figyelembe: védett területek 
közelsége; a karsztosodással és más fizikai-geológiai folyamatokkal érintett területek; különös 
szabályok hatálya alá tartozó területek (pl. repülőterektől meglévő távolság stb.); a települések 
lakossága és távolsága, valamint a régió legnagyobb településének, Dobricsnak a távolsága, 
amely a projekt geometriai középpontjában helyezkedik el. A települések 2006 februárjában 
megállapodtak, hogy két lehetséges helyszín közül választanak: a Popgruevo községben 
elhelyezkedő 8. sz. helyszín és a Sztozser községben elhelyezkedő 32. sz. helyszín közül.  
Mindkét helyszínnel kapcsolatban részletes geodéziai és hidrológiai tanulmányokat folytattak.  
Az eredményeket a KHV-jelentés 4.1. sz. táblázata ismerteti.

A petíció benyújtójának a nyilvános konzultációkra vonatkozó kifogásait illetően úgy 
értesültünk, hogy a KHV-vel kapcsolatban két nyilvános konzultációra került sor és megfelelő 
értékelő jelentések készültek. Az első konzultációra 2008. szeptember 23-án Tervel 
településen, a másodikra pedig 2008. szeptember 26-án Sztozser Hall városban került sor.  A 
nyilvános meghallgatások helyszíneit és időpontjait 2008. augusztus 22-én a Dobrudzsanszka 
Tribuna és a Nova Dobrudzsanszka Tribuna újságokban megjelentették. A nyilvános 
meghallgatásokról 2008. augusztus 27-én a várnai Regionális Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelet hirdetőtábláján is elhelyeztek egy tájékoztatót. A KHV jelentést, a nem technikai 
jellegű összefoglalót, valamint a 4. cikk (3) bekezdése szerinti értékelő jelentést a 
nyilvánosság számára elérhetővé tették Sztozser községben, valamint Tervel és Dobrics 
városok területén, továbbá a várnai Regionális Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyeletnél.

A nyilvános konzultációk során Sztozser község lakosai tiltakozásukat fejezték ki a 
hulladéklerakó tervezett, a falu közelében található helyszínével szemben. Aggályaiknak 
adtak hangot a hulladékszállító járművek folyamatos forgalma által okozott zaj- és 
porszennyezés; a hulladéklerakó közelében található felszín alatti vizek szennyeződése; a 
mezőgazdasági területek szennyeződése és az önkormányzati területrészek projektcélokra 
való kisajátítása miatt. A 2008. szeptember 26-án Sztozser községben tartott nyilvános 
meghallgatás során Sztozser község lakosainak nevében írásos tiltakozó nyilatkozatot 
nyújtottak be.  Ezt a tiltakozó nyilatkozatot mellékletként csatolták a projekttel kapcsolatban a 
községben tartott nyilvános megbeszélések jegyzőkönyvéhez.
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Ugyanakkor a bolgár hatóságok által nyújtott információk alapján úgy értesültünk, hogy a fent 
említett, Sztozser községben tartott nyilvános meghallgatáson a várnai Regionális 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelet képviselői és KHV-szakértők is jelen voltak.  E 
képviselők meghallgatták a helyi lakosság által felvetett aggodalmakat és választ adtak 
követeléseikre. Mindezen felül a konzultációk és a nyilvános meghallgatások során kifejtett 
tiltakozások, aggályok és ajánlások a KHV jelentésben is szerepelnek. Ennek 
eredményeképpen 2008. október 23-án a várnai Regionális Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelet Környezetvédelmi Szakértő Tanácsa egyik ülésén megvizsgálta a KHV-t és a 
megfelelő értékelő jelentéseket. Sztozser község polgármestere is részt vett ezen az ülésen és 
a szavazás során „eltérő véleményének” adott hangot. A projekt jóváhagyásáról szóló 
határozattervezetet 16 szavazattal, 1 ellenében elfogadták.

Az alkalmazandó bolgár jogszabály rendelkezéseinek megfelelően a várnai Regionális 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelet igazgatója 2008. október 29-én kiadta a Sztozser 
község közelében létesítendő hulladéklerakó megépítésére vonatkozó projekt végrehajtásának 
jóváhagyásáról szóló KHV BA-3/2008-as számú határozatát. A KHV határozatot az alábbi 
helyeken közölték:

- A várnai Regionális Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelet hirdetőtábláján és 
weboldalán 2008. november 29-én;
- A sablai önkormányzat (2008. november 5-én); a balcsiki önkormányzat (2008. 
november 6-án); a dobricsi önkormányzat (2008. november 5-én) hirdetőtábláin, továbbá a 
dobricsi önkormányzat weboldalán.

A KHV határozat a nyilvános konzultációk eredményeinek figyelembevételét is részletező 
indokolást is tartalmaz.  

Végül, de nem utolsósorban meg kell jegyezni, hogy a fent említett KHV határozatot a 
törvény által megszabott határidőn belül egyik érintett/érdekelt fél sem támadta meg.

 Natura 2000 kérdések

A bolgár hatóságok által szolgáltatott információk szerint a hulladéklerakó a bolgár 
Minisztertanács által 2007. március 2-án az élőhelyvédelmi irányelv szerinti KJT-ként kijelölt 
Suha Reka BG0000107 KJT-n belül található. A terület szerepelt a 2008. december 18-i 
bizottsági határozat szerinti KJT-k európai listáján. A rendelkezésünkre álló információ 
szerint a hulladéklerakó közel található a Minisztertanács által a 2007. december 4-i 
határozattal a 2009/147/EK irányelv1 értelmében kijelölt Batova BG0002082 KTT-hez is.

A fentiek szerint az engedélyezési eljárás 2006. október 18-án, azaz Bulgária EU-hoz való 
csatlakozása előtt kezdődött meg. A nemzeti hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 
KHV-eljárás részeként, a projektnek az élőhelyvédelmi irányelv követelményeivel való 
összeegyeztethetőségének értékelését2 is elvégezték. Ezen értékelés arra a következtetésre 
jutott, hogy a projektnek nem lesz jelentős káros hatása a Natura 2000 területekre. A KHV-re 
                                               
1 A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
2 A nemzeti jogszabály alapján az összeegyeztethetőség értékelése a 92/43/EGK irányelv 6.cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
értékelés.
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vonatkozó, az összeegyeztethetőség-értékelés megállapításait magában foglaló határozatot 
2008. október 29-én adták ki.

Az állandó ítélkezési gyakorlattal (C-209/04) összhangban „az az alapelv, amely szerint a 
környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetén környezeti hatásvizsgálatot 
kell végezni, nem alkalmazandó akkor, ha a projekt engedélyezésére vonatkozó kérelem 
hivatalos benyújtásának időpontja megelőzi az irányelv átültetésére nyitva álló határidő 
leteltének időpontját”. A csatlakozási szerződés 53. cikkének (1) bekezdése alapján a Bulgária 
számára a természetvédelmi irányelv  átültetésére nyitva álló határidő 2007. január 1-jén járt 
le. A Bíróság továbbá ugyanabban az ítéletben azt is kimondta, hogy „egyedül ez a formai 
feltétel van összhangban a jogbiztonság elvével, és csak ez alkalmas arra, hogy fenntartsa 
valamely irányelv hatékony érvényesülését.” A Bíróság kijelentette, hogy nem lenne tehát 
célszerű, hogy azokat az eljárásokat, amelyek már nemzeti szinten is összetettek, és amelyeket 
már az irányelv átültetésére nyitva álló határidő letelte előtt kezdeményeztek, az 
élőhelyvédelmi irányelv speciális követelményeivel tovább terheljék és késleltessék, és a már 
kialakult helyzetet befolyásolják.

Következtetés

A petíció benyújtója és a bolgár hatóságok által szolgáltatott információ alapján a Bizottság 
nem tudja megállapítani a közösségi vívmányok vonatkozó rendelkezéseinek – különösen a 
módosított KHV-irányelvnek és a természetvédelmi irányelveknek – a megsértését.  

Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy a sztozseri hulladéklerakóra vonatkozó projekt 
engedélyezése iránti kérelem benyújtása megelőzte Bulgária uniós csatlakozásának 
időpontját. Ezért a KHV-irányelv és a természetvédelmi irányelvek az említett időpontban 
Bulgáriára nem voltak alkalmazandók, és az uniós jog megsértése sem állapítható meg.


