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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az E. S., német állampolgár által benyújtott 1322/2008. számú petíció az 
északnyugat-bulgáriai Jakimovo (Montana) településen tapasztalható 
dioxinszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az északnyugat-bulgáriai Jakimovo (Montana) településen tapasztalható 
súlyos dioxinszennyezés miatt tesz panaszt. A szennyezés oka a helyi hulladéklerakóban 
lerakott hulladék elégetése, amibe az illetékes hatóságok nem avatkoznak be. Mivel itt többek 
között műanyag, gumiabroncs, fáradt olaj és növényvédő szerek kerülnek lerakásra, 
elégetésük az egészségre felettébb veszélyes dioxingázok képződésével jár. A petíció 
benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe és biztosítsa, hogy 
az említett ügyben tartsák tiszteletben az EU tagállamaiban érvényes jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A hulladékokról szóló keretirányelv1 4. cikke megköveteli a tagállamoktól, hogy tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékokat az emberi 
egészség és a környezet károsítása nélkül hasznosítsák vagy ártalmatlanítsák. Az irányelv 
előírja, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket azért, hogy 
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megakadályozzák a hulladékok elhagyását, illegális lerakását vagy ellenőrizetlen 
ártalmatlanítását.  

A 8. cikk előírja, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy bármely hulladéktulajdonos átadja hulladékát kezelésre egy magán- vagy 
közületi hulladékgyűjtőnek, vagy maga hasznosítsa vagy ártalmatlanítsa a hulladékát a 
megfelelő uniós jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. Ha például a hulladékot 
hulladéklerakóban helyezik el, a hulladéklerakókról szóló irányelvben1 lefektetett 
követelményeknek kell megfelelni.

A szóban forgó petíció benyújtója aggodalmának ad hangot az érintett területen a jelek szerint 
tartósan fennálló illegális hulladéklerakás és hulladékégetés, valamint az ezzel esetlegesen 
járó kedvezőtlen közegészségügyi következmények miatt. Mint ahogy ez más illegális 
tevékenység esetében is elmondható, a hulladékokkal kapcsolatos illegális tevékenységek 
önmagukban nem szükségszerűen jelentenek a közigazgatási hatóságok részéről elkövetett 
mulasztást. Mindazonáltal az ilyen jellegű tevékenységek megfelelő és hatékony 
ellenőrzésének elmulasztása sérti a hulladékokról szóló keretirányelvben foglalt 
követelményeket.

Az elhangzottakra figyelemmel a Bizottság tájékoztatást fog kérni Bulgáriától arra 
vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tesz az érintett területen megvalósuló, folyamatosnak 
tűnő hulladéklerakás felszámolása érdekében.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

Bulgária 2009. július 1-jén válaszolt a Bizottság 2009. április 17-i levelére, az alábbiak 
szerint:

A háztartási hulladék többé nem helyezhető el a Jakimovo közigazgatási területén található 
hulladéklerakókban. Ezeket a jogszabályban foglalt határidőn belül le kell állítani, a területet 
pedig rehabilitálni fogják.

A Montana RIEW által Jakimovo közigazgatási területén, nevezetesen a Malija Gred-i 
ellenőrizetlen hulladéklerakóban 2009. május 20-án elvégzett legutóbbi ellenőrzés során nem 
volt nyoma hulladékégetésnek, és nem találtak háztartási hulladék égetésére utaló jelet.
2008 márciusa óta nem helyeztek el háztartási hulladékot a Malija Gred-i hulladéklerakóban.
Azóta Jakimovo önkormányzata a montanai regionális hulladéklerakóhoz szállítja és ott 
helyezi el a közigazgatási területén fekvő településeken összegyűjtött háztartási hulladékot, 
miután 89 „Beaver” típusú konténer és egy szemétszállító jármű (Mitsubishi Canter) 
beszerzésére került sor. A konténereket a lakosság száma alapján osztották szét a Jakimovo 
közigazgatási területén elhelyezkedő falvak között. A hulladékgyűjtésre rendszeres 
időközönként kerül sor. Egy, a polgármester által kijelölt bizottság minden hónapban ellenőrzi 
a konténerek eltávolítását és környezetük tisztaságát.
„A szociális segítségnyújtástól a foglalkoztatásig” elnevezésű nemzeti program keretében a 
jakimovói közigazgatási testület a lakott területek tisztaságáért és a Malija Gred-i 
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ellenőrizetlen hulladéklerakóért felelős személyeket jelölt ki. Feladatuk a helyzet napi 
megfigyelése és a tűzesetek megelőzése. Tulajdonképpen annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a jövőbeli Malija Gred-i tűzeseteket, 2009. május 21–22-én Jakimovo 
önkormányzata megszervezte, hogy 40 tonnányi földet szállítsanak a hulladéklerakóhoz, 
amelynek segítségével a hulladékot befedték és elzárták a külvilágtól. A hulladéklerakó 
területén tiltó jelzéseket is elhelyeztek. A jakimovói lakosokat értesítették arról, hogy tilos 
háztartási hulladékot elhelyezni a szóban forgó hulladéklerakóban.
Jakimovo közigazgatási területére vonatkozóan technikai projektet dolgoztak ki „Az 
ellenőrizetlen hulladéklerakók bezárása Bojcsinovci, Krivodol és Jakimovo közigazgatási 
területén” címmel „A Jakimovo közigazgatási területén működő ellenőrizetlen 
hulladéklerakók felszámolása” elnevezésű BG 2004/016-711.11 04/ESC/G/PPP/A-006/Se/2 
PHARE 2004 projekt keretében.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság 2009. július 15-én valamennyi tagállamhoz levelet intézett 
annak érdekében, hogy felmérje a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv1 14. cikke 
által érintett hulladéklerakókkal kapcsolatos helyzetet. Ez alatt azon meglévő, jogszabályi 
követelményeknek meg nem felelő hulladéklerakók értendők, amelyek az irányelv 
átültetésének időpontjában működtek (Bulgária esetében pedig az uniós csatlakozás idején, 
azaz 2007. január 1-jén). 2009. július 16-ig az ilyen hulladéklerakókat összhangba kellett 
hozni a közösségi normákkal, vagy teljes körűen fel kellett számolni. E tekintetben a 
Bizottság jelenleg várja a bolgár hatóságok megerősítését. 

A Bulgária által közölt információk alapján a Bizottság azon a véleményen van, hogy a 
végrehajtás érdekében erőfeszítéseket tettek a Jakimovo közigazgatási területén kialakult, 
hulladékkal kapcsolatos helyzet orvoslására. Ezen a ponton a Bizottság nem talált a 
hulladékokról szóló, vonatkozó közösségi jogszabályok megsértésére utaló jelet.

Amint a Bizottsághoz megérkezik a hulladéklerakókról szóló irányelv 14. cikkével 
kapcsolatos, fent említett tájékoztatás, lehetővé válik annak megállapítása, hogy megvalósult-
e a meglévő, jogszabályi követelményeknek meg nem felelő hulladéklerakók tényleges 
bezárása a hulladéklerakókról szóló irányelvben előírtak szerint.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

2009. szeptember 28-i levelükben a bolgár hatóságok elismerték 140, a hulladéklerakókról 
szóló irányelv2 14. cikkének hatálya alá eső, a szabványoknak nem megfelelő hulladéklerakó 
létezését, azaz vannak az országban az irányelv átültetésének időpontjában (Bulgária esetében 
az uniós csatlakozás idején, azaz 2007. január 1-jén) működő, a jogszabályoknak nem 
megfelelő, meglévő hulladéklerakók. A tájékoztatás csupán általános jellegű volt, és nem utalt 
konkrétan a szabványoknak nem megfelelő egyes hulladéklerakókra.

A Bizottság jelenleg értékeli a kapott tájékoztatást egy megfelelőség-ellenőrzési vizsgálat 
részeként az összes többi tagállamtól kapott tájékoztatással együtt. A Bizottság meg fog tenni 
minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a hulladéklerakókról szóló 
irányelv 14. cikkét valamennyi tagállamban maradéktalanul betartsák. 

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
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6. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A Bizottság a szóban forgó ügyben levelet intézett az illetékes hatóságokhoz. 2010. október 
15-i válaszukban a bolgár hatóságok konkrét információkkal szolgáltak, amelyek alapján a 
Bizottság úgy véli, hogy a nem veszélyes hulladék számára létesített montanai regionális 
hulladéklerakó a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által kiadott 2010. évi 162-N1-IO-AO 
határozatnak megfelelően működik.  

A montanai regionális környezetvédelmi és vízügyi felügyelet (RIOSV) 2010. augusztus 23-
án tett szemlét a hulladéklerakónál és a körülötte fekvő, az Ogosta folyó jobbpartján található 
területeken, a csurgalékvíz elvezetésére szolgáló csatorna vége közelében. A szemle során 
nem találtak szennyezést.

A hulladéklerakó és az ugyanazon a helyszínen található helyi szennyvíztelep vizsgálata során 
arra a megállapításra jutottak, hogy a nem szelektált háztartási hulladék tárolására szolgáló 
létesítményből eredő csurgalékvizet a szennyvíztelepre vezetik. Ellenőrizték, hogy sértetlen-e 
az elzárócsapokon található két plomba. Az elzárócsapok le vannak plombálva, így nem lehet 
csurgalékvizet engedni a vízelvezető árokba.
A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a rendelkezésre álló információk 
alapján a montanai regionális hulladéklerakó nem sérti az uniós szabályozást.


