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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0431/2009, ko „Stozher ciemata iniciatīvas komitejas” vārdā 
iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Dimitar Platikanov un kam pievienoti
1180 paraksti, par atkritumu izgāztuves izveidi Stozher ciematā Bulgārijas 
ziemeļaustrumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Bulgārijas varas iestāžu lēmumu izveidot atkritumu 
izgāztuvi Stozher ciematā Bulgārijas ziemeļaustrumos. Viņš prasa atkārtoti izskatīt projekta 
ietekmes uz vidi novērtējumu, jo sabiedrībai netika sniegta pareiza informācija un ar to netika 
apspriesti projekta tehniskie noteikumi. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nav ievēroti 
ne vien attiecīgie Bulgārijas valsts tiesību akti, bet arī spēkā esošie ES noteikumi vides 
aizsardzības jomā, un viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējs lūdz pārskatīt ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru un 
izvērtējumu saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas1 6. panta 3. punktu un ņemt vērā sabiedrības 
paustos komentārus, jo īpaši attiecībā uz nepietiekamajiem secinājumiem IVN ziņojumā un 
6. panta 3. punktā minētā izvērtējuma ziņojumā. Turklāt viņš apgalvo, ka saistībā ar abiem 

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEC par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību; OV L 206, 22.7.1992.
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ziņojumiem būtu jāveic atbilstoša sabiedriskā apspriešana, lai sabiedrība varētu piedalīties 
lēmumu pieņemšanā un ietekmēt rezultātu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

 IVN jautājumi

Pēc lūgumraksta saņemšanas Komisijas dienesti lūdza Bulgārijas kompetentās iestādes sniegt 
informāciju par to, kā tika veikts IVN un 6. panta 3. punktā noteiktais izvērtējums saistībā ar 
lūgumraksta iesniedzēja minētajām problēmām. Bulgārijas varas iestādes iesniedza savu 
atbildi Komisijai 2009. gada 9. novembrī. Komisija ir izskatījusi Bulgārijas varas iestāžu 
sniegto informāciju, kā arī lūgumraksta iesniedzēja uzskaitītos iebildumus to ES tiesību aktu 
kontekstā, kuri varētu būt piemērojami šajā lietā.

Ņemot vērā saņemto informāciju, ir skaidrs, ka atbildīgā varas iestāde (Varnas reģionālā vides 
un ūdens pārvalde) tika noteikusi, ka reģionālā atkritumu poligona Dobrich pilsētā 
celtniecības projektam ir piemērojams Vides aizsardzības likuma I pielikums, t. i., projektam 
obligāti jāveic IVN procedūra. Tādēļ projektam attiecībā uz atkritumu poligonu, kurš apkalpo 
Dobrich, Balchik, Kavarna, Shabla, General Toshevo, Tervel, Krushari un Nikola Kozlevo
pašvaldības, kā arī atkritumu pārkraušanas punktu Tervel pilsētā, tika veikts IVN saskaņā ar 
Bulgārijas Vides aizsardzības likumu (VAL), ar ko transponē IVN direktīvas prasības1.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, jāatzīmē, ka projekta attīstītājs iesniedza būvatļaujas 
pieteikumu kompetentajām valsts iestādēm 2006. gada 18. oktobrī. Vietējā sabiedrība tika
informēta par projektu jau tā sākumstadijā, izmantojot paziņojumus uz ziņojumu dēļiem 
Dobrich pašvaldības ēkā un Stozher ciema padomē, kā arī paziņojumu laikrakstā Nova 
Dobrudzanska Tribuna 2006. gada 16. oktobrī. Šajā sakarā jāpiebilst, ka saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas iedibināto praksi (lieta C-81/96, Haarlemmerliede) dalībvalstu pienākums 
nodrošināt, ka projektiem, kuriem to būtības, apjoma un atrašanās vietas dēļ varētu būt 
nozīmīgas sekas, tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums, attiecas tikai uz tiem projektiem, 
kuru būvatļaujas pieprasījumi iesniegti laikā, kad direktīva dalībvalstij bija saistoša, 
piemēram, Bulgārijas gadījumā tas ir no 2007. gada 1. janvāra. No saņemtās informācijas ir 
redzams, ka projekts tika sākts pirms Bulgārijas pievienošanās datuma, un šajā gadījumā IVN 
direktīva nav piemērojama. Tomēr Komisijas dienesti ir izskatījuši lūgumraksta iesniedzēja 
pretenzijas attiecībā uz IVN procedūru.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka netika apsvērtas pietiekami daudzas alternatīvas šim 
būvniecības projektam. Turklāt viņš apgalvo, ka būtu jāveic reāla sabiedriskā apspriešana par 
IVN un 6. panta 3. punkta noteiktā izvērtējuma ziņojumiem un ka tai būtu jāietekmē lēmumu 
pieņemšanas process. IVN direktīvā tiešām ir prasība, ka IVN procesa ietvaros tās iestādes, 
kuras var būt saistītas ar projektu to īpašās ekoloģiskās atbildības dēļ, kā arī sabiedrība ir 
jāinformē un ar tām jāapspriežas. Apspriešanas procedūru sīkāk nosaka valsts tiesību aktos.

Savā atbildē Komisijai Bulgārijas varas iestādes apgalvo, ka IVN ziņojumā ir sniegta 

                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.7.1985.), kas grozīta ar Padomes Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 
14.3.1997.), kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.), kas 
grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK (OV L 140, 5.6.2009.).
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informācija par iespējamajām projekta alternatīvām. Attiecībā uz atrašanās vietas alternatīvām 
varas iestādes norāda arī uz „Ziņojumu par pirmās atlases kārtas rezultātiem attiecībā uz 
32 zemes gabaliem, kas piemēroti deviņu pašvaldību cieto atkritumu poligona celtniecībai”, 
kurā analizētas 32 atkritumu poligona iespējamās atrašanās vietas. Atlases procesā ziņojumā 
tika ņemti vērā vairāki faktori — attālums līdz aizsargātām teritorijām, rajoni, kuros notiek 
karsta un citi fizikāli ģeoloģiski procesi, rajoni, uz kuriem attiecas īpaši noteikumi (piemēram, 
attālums no lidostām u. tml.), pašvaldību iedzīvotāju skaits un attālumi līdz tām, kā arī 
attālums līdz reģiona lielākajai pašvaldībai Dobrich, kura atrodas projekta ģeometriskajā 
centrā. Tādēļ 2006. gada februārī pašvaldības vienojās par izvēli starp diviem alternatīviem 
zemes gabaliem: Nr. 8 Popgruevo ciemā un Nr. 32 Stozher ciemā. Abiem zemes gabaliem 
veica padziļinātu inženierģeoloģisko un hidroloģisko izpēti. Rezultāti apkopoti IVN ziņojuma 
4.1. tabulā.

Kas attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem par sabiedrisko apspriešanu, mēs 
noprotam, ka ir notikušas divas sabiedriskās apspriešanas par IVN un atbilstošā izvērtējuma 
ziņojumiem. Tās notika 2008. gada 23. septembrī Tervel pašvaldībā un 2008. gada 
26. septembrī Stozher ciema padomē. Sabiedriskās apspriešanas vietas un laiki tika iepriekš 
izziņoti 2008. gada 22. augustā divos laikrakstos — Dobrudzhanska Tribuna un Nova 
Dobrudzhanska Tribuna. Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu tika izvietots arī uz Varnas 
reģionālās vides un ūdens pārvaldes ziņojumu dēļa 2008. gada 27. augustā. IVN ziņojums, 
plašai sabiedrībai paredzēts kopsavilkums un 6. panta 3. punktā minētais izvērtējuma 
ziņojums bija publiski pieejami Stozher ciemā, Tervel un Dobrich pilsētu pašvaldībās, kā arī 
Varnas reģionālajā vides un ūdens pārvaldē.

Sabiedriskajā apspriešanā Stozher ciema iedzīvotāji izteica iebildumus par atkritumu 
poligonam izvēlēto vietu, kas ir ciema tuvumā. Viņi pauda bažas par trokšņa un putekļu 
piesārņojumu, ko radītu pastāvīgā atkritumu transportlīdzekļu plūsma un satiksme, par 
gruntsūdeņu piesārņojumu atkritumu poligona tuvumā, par lauksaimniecības zemju 
piesārņojumu un pašvaldības zemes ekspropriāciju projekta vajadzībām. Sabiedriskajā 
apspriešanā kas notika 2008. gada 26. septembrī Stozher ciemā, Stozher ciema iedzīvotāju 
vārdā tika iesniegts parakstīts protesta paziņojums. Šis protesta paziņojums tika pievienots 
ciemā notikušās projekta sabiedriskās apspriešanas protokolam.

Tomēr, kā mēs noprotam no Bulgārijas varas iestāžu sniegtās informācijas, minētajā 
sabiedriskajā apspriešanā Stozher ciemā piedalījās arī Varnas reģionālās vides un ūdens 
pārvaldes pārstāvji un IVN eksperti. Viņi runāja par vietējo iedzīvotāju pieminētajām 
problēmām un atbildēja uz viņu iebildumiem. Turklāt sabiedriskās apspriešanas un 
uzklausīšanas laikā izteiktie iebildumi, bažas un ieteikumi ir iekļauti IVN ziņojumā. Tā 
rezultātā 2008. gada 23. oktobrī IVN un atbilstošā izvērtējuma ziņojumi tika izskatīti Varnas 
reģionālās vides un ūdens pārvaldes vides ekspertu padomes sapulcē. Stozher ciema mērs 
piedalījās šajā sapulcē un balsošanā izteica savu iebildumu. Lēmumprojekts par poligona 
celtniecības atļaušanu tika pieņemts ar 16 balsīm „par” un vienu balsi „pret”.

Saskaņā ar piemērojamo Bulgārijas tiesību aktu noteikumiem Varnas reģionālās vides un 
ūdens pārvaldes direktors 2008. gada 29. oktobrī izdeva IVN Lēmumu Nr. BA-3/2008, ar 
kuru atļāva īstenot atkritumu poligona celtniecības projektu Stozher ciema tuvumā. Par IVN 
lēmumu tika paziņots šādi:
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- uz Varnas reģionālās vides un ūdens pārvaldes ziņojumu dēļa un pārvaldes tīmekļa 
vietnē 2008. gada 29. novembrī,
- uz Shabla pašvaldības (2008. gada 5. novembrī), Balchik pašvaldības (2008. gada 
6. novembrī) un Dobrich pašvaldības (2008. gada 5. novembrī) ziņojumu dēļiem, kā arī 
Dobrich pašvaldības tīmekļa vietnē.

IVN lēmumā ir izklāstīti apsvērumi, tostarp norādīts, kā tika ņemti vērā sabiedriskās 
apspriešanas rezultāti.

Visbeidzot, un tas ir ne mazāk svarīgi, ir jāmin tas, ka ietekmētās/ieinteresētās puses netika 
iesniegušas nekādas sūdzības par iepriekš minēto IVN lēmumu likumā noteiktajā laikā.

 Natura 2000 jautājumi

Saskaņā ar Bulgārijas varas iestāžu sniegto informāciju atkritumu poligons atrodas Kopienas 
nozīmes teritorijā (KNT) Suha Reka BG0000107, kuru saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu 
Bulgārijas Ministru padome noteica kā ierosinātu KNT (pSCI) 2007. gada 2. martā. Teritorija 
ar Komisijas 2008. gada 18. decembra lēmumu tika iekļauta Eiropas KNT sarakstā. Saskaņā 
ar mums pieejamo informāciju atkritumu poligons atrodas arī tuvumā īpaši aizsargājamai 
teritorijai (ĪAT) Batova BG0002082, ko saskaņā ar Direktīvu 2009/147/EK1 Ministru Padome 
noteica 2007. gada 4. decembra lēmumā.

Kā jau tika minēts, atļaujas iegūšanas procedūra tika uzsākta 2006. gada 18. oktobrī, proti, 
pirms Bulgārijas iestāšanās ES. Valsts varas iestādes informēja Komisiju, ka IVN procedūras 
ietvaros tika novērtēta arī projekta saderība2 ar Dzīvotņu direktīvas prasībām. Šajā 
novērtējumā tika secināts, ka projektam nebūs būtiskas negatīvas ietekmes uz Natura 2000
teritorijām. Lēmums par IVN, kurā tika iekļauti arī saderības novērtējuma rezultāti, tika 
pieņemts 2008. gada 29. oktobrī.

Saskaņā ar iedibināto judikatūru (C-209/04) „princips, ka projektiem, kuri var būtiski 
ietekmēt vidi, veic ietekmes uz vidi novērtējumu, neattiecas uz gadījumiem, kad projekta 
atļaujas pieteikums ir oficiāli iesniegts pirms direktīvas transponēšanas termiņa” un saskaņā 
ar Pievienošanās līguma 53. panta 1. punktu Bulgārijai noteiktais dabas aizsardzības direktīvu 
transponēšanas termiņš beidzās 2007. gada 1. janvārī. Turklāt tajā pašā lēmumā Tiesa arī 
noteica, ka „formālais kritērijs ir vienīgais, kas atbilst tiesiskās drošības principam un ļauj 
saglabāt direktīvas lietderīgo iedarbību”. Tiesa noteica, ka tādējādi attiecīgās procedūras, 
kuras jau valstu līmenī ir gana sarežģītas un kuras ir formāli sāktas pirms direktīvas 
transponēšanas termiņa beigām, nebūtu pareizi padarīt vēl sarežģītākas un ilgākas, piemērojot 
Dzīvotņu direktīvas īpašās prasības un piemērojot tās jau esošām situācijām, ko direktīva 
vairs nevar ietekmēt.

Secinājums

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību.
2 Saskaņā ar valsts tiesību aktiem saderības novērtējums nozīmē Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. punktā 
noteikto izvērtējumu.
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Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja un Bulgārijas varas iestāžu sniegto informāciju, 
Komisija nevar konstatēt, ka būtu pārkāptas attiecīgās acquis normas, īpaši grozā IVN 
direktīva un dabas aizsardzības direktīvas.

Tomēr jāatzīmē, ka Stozher atkritumu poligona būvatļaujas pieprasījums tika iesniegts pirms 
Bulgārijas iestāšanās ES. Līdz ar to IVN direktīva un dabas aizsardzības direktīvas Bulgārijai 
tajā brīdī nebija saistošas, un nav iespējams konstatēt nekādus ES tiesību aktu pārkāpumus.”


