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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1322/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais E. S., par 
dioksīna piesārņojumu Yakimovo–Montana pilsētā Bulgārijas ziemeļrietumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par nopietno dioksīna piesārņojumu Yakimovo–Montana
pilsētā Bulgārijas ziemeļrietumos. Šo piesārņojumu izraisa to atkritumu dedzināšana, kuri tiek 
nogādāti uz vietējo atkritumu izgāztuvi bez atbildīgo iestāžu iejaukšanās. Tā kā atkritumi 
sastāv no plastmasas, automobiļu riepām, atkritumeļļas un augu aizsardzības līdzekļiem, to 
sadedzināšanas laikā izplatās veselībai bīstami dioksīna tvaiki. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu iejaukties, lai nodrošinātu, ka šajā lietā tiek ievēroti ES attiecīgajā jomā 
spēkā esošie likumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Eiropas Parlamenta un Padomes Pamatdirektīvas par atkritumiem1 (WFD) 4. pantā noteikts, 
ka dalībvalstis paredz vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai 
apglabāšanu, neapdraudot cilvēka veselību un neizmantojot metodes vai darbības, kas varētu 
radīt kaitējumu videi. Tajā paredzēts, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai aizliegtu 
atkritumu izmešanu, izgāšanu un nekontrolētu apglabāšanu.

Direktīvas 8. pantā noteikts, ka dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

                                               
1 2006. gada 27. aprīļa Direktīva 2006/12/EK, OV L 114.



PE426.983/REV.III 2/3 CM\853678LV.doc

LV                                    Ārējais tulkojums

atkritumu īpašnieki nodrošina, ka atkritumus pārņem privāts vai valsts atkritumu savācējs vai 
uzņēmums, vai saskaņā ar attiecīgo ES tiesību aktu noteikumiem paši veic reģenerāciju vai 
apglabā atkritumus. Piemēram, gadījumos, kad atkritumus apglabā poligonos, attiecīgi 
jāīsteno Atkritumu poligonu direktīvā1 noteiktās prasības.

Pašreizējais lūgumraksts izraisa bažas, jo nelikumīga atkritumu izgāšana un to nelikumīga 
dedzināšana attiecīgajā teritorijā notiek sistemātiski, tādējādi izraisot ar to saistīto iespējamo 
kaitīgo ietekmi uz sabiedrības veselību. Tāpat kā citas nelikumīgas darbības, arī nelikumīgas 
darbības saistībā ar atkritumiem pašas par sevi neatklāj, ka vainīgas ir valsts varas iestādes, 
tomēr, ja šādas darbības netiek atbilstīgi un efektīvi kontrolētas, tiek pārkāptas WFD prasības.

Šādos apstākļos Komisija centīsies iegūt informāciju no Bulgārijas par to, kādus pasākumus tā 
patlaban veic, lai nodrošinātu, ka šī ierastā prakse sistemātiski izgāzt atkritumus attiecīgajā 
teritorijā tiktu izbeigta.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„2009. gada 1. jūlijā Bulgārija sniedz šādu atbildi uz Komisijas 2009. gada 17. aprīļa vēstuli.

Yakimovo pašvaldības poligonos vairs nedrīkst noglabāt mājsaimniecības atkritumus.
Poligonus ir jāslēdz un jāveic to rekultivācija normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
Pēdējās pārbaudes laikā nekontrolētajā poligonā Maliya Gred, kuru Yakimovo pašvaldībā 
veica Montana RIEW 2009. gada 20. maijā, dedzināšanas gadījumi netika apstiprināti, kā arī 
netika atrastas mājsaimniecības atkritumu dedzināšanas pēdas.

Kopš 2008. gada marta Maliya Gred vairs nav izgāzti mājsaimniecības atkritumi. No minētā 
laika Yakimovo pašvaldība pēc 89 Beaver konteineru un atkritumu likvidēšanas 
transportlīdzekļa (Mitsubishi Canter) iegādes transportē un apglabā mājsaimniecības 
atkritumus, kurus savāc pašvaldības apdzīvotajās vietās, reģionālajā poligonā Montana.
Konteinerus izvieto Yakimovo pašvaldības ciematos atkarībā no iedzīvotāju skaita.
Atkritumus savāc regulāri. Katru mēnesi mēra iecelta komiteja pārbauda konteineru 
savākšanu un apkārtnes tīrību.
Saskaņā ar valsts programmu „No sociālās palīdzības līdz nodarbinātībai” Yakimovo
pašvaldības administrācija ir norīkojusi amatpersonas, kas atbildīgas par apdzīvotās teritorijas 
un nekontrolētā poligona Maliya Gred tīrību. Tās uzrauga situāciju katru dienu un rūpējas par 
ugunsdrošību. Lai novērstu turpmākus ugunsgrēkus Maliya Gred, 2009. gada 21. un 22. maijā 
Yakimovo pašvaldība nogādāja uz poligonu 40 tonnas zemes, ar kuru atkritumi tika noblīvēti 
un apglabāti. Poligonā ir izvietotas aizlieguma zīmes. Yakimovo iedzīvotājiem ir paziņots, ka 
poligonā aizliegts izgāzt mājsaimniecības atkritumus.

Attiecībā uz Yakimovo pašvaldību ir izstrādāts tehniskais projekts „Nekontrolētu poligonu 
slēgšana Boychinovtsi, Krivodol un Yakimovo pašvaldībās” saskaņā ar PHARE 2004 projektu 
BG 2004/016-711.11 04/ESC/G/PPP/A-006/Se/2 „Nekontrolētu poligonu attīrīšana Yakimovo
pašvaldībā”.

Līdztekus tam 2009. gada 15. jūlijā Komisija rakstīja visām dalībvalstīm, lai noskaidrotu 

                                               
1 1999. gada 26. aprīļa Direktīva 1999/31/EK, OV L 182, 16.7.1999.
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situāciju attiecībā uz poligoniem, kurus skar Atkritumu poligonu direktīvas 1999/31/EK1

14. pants. Proti, attiecībā uz tiem poligoniem, kuri nepilda direktīvas noteikumus un darbojas 
direktīvas transponēšanas laikā (Bulgārijas gadījumā — pievienošanās laikā, t. i., 2007. gada 
1. janvārī). Līdz 2009. gada 16. jūlijam šādi poligoni bija jāsaskaņo ar EK standartiem vai 
jāslēdz pavisam. Komisija gaida apstiprinājumu par to no Bulgārijas iestādēm.
Pamatojoties uz Bulgārijas sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka ir veikti izpildes 
pasākumi, lai risinātu situāciju ar atkritumiem Yakimovo pašvaldībā. Šajā brīdī Komisija 
nevar konstatēt, ka būtu pārkāpts kāds attiecīgais EK tiesību akts par atkritumu 
apsaimniekošanu.
Kolīdz Komisija saņems iepriekš minēto informāciju, kas attiecas uz Atkritumu poligonu 
direktīvas 14. pantu, tā varēs apstiprināt, vai esošie poligoni, kuri nepilda direktīvas 
noteikumus, ir slēgti, kā to nosaka Atkritumu poligonu direktīva.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„2009. gada 28. septembra vēstulē Bulgārijas iestādes atzina, ka pastāv 140 standartiem 
neatbilstoši atkritumu poligoni, kuri ietilpst Atkritumu poligonu direktīvas2 14. panta darbības 
jomā, t. i., pastāv prasībām neatbilstoši atkritumu poligoni, kuri darbojas minētās direktīvas 
transponēšanas laikā (Bulgārijas gadījumā — pēc pievienošanās ES, t. i., 2007. gada 
1. janvārī). Šī informācija bija vispārīga rakstura un neattiecās uz kādu konkrētu, standartiem 
neatbilstošu poligonu.

Komisija pašreiz izvērtē šo informāciju un no visām pārējām dalībvalstīm saņemto 
informāciju, kas ir daļa no atbilstības pārbaudes uzdevuma. Komisija veiks visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu Atkritumu poligonu direktīvas 14. panta prasību pilnīgu 
ievērošanu visās dalībvalstīs.”

6. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī

„Komisija šajā lietā sazinājās ar kompetentajām iestādēm. Bulgārijas iestādes 2010. gada 
15. oktobra atbildē sniedza būtisku informāciju, kas Komisijai ļāva uzskatīt, ka Montanas 
reģionālais nebīstamo atkritumu poligons darbojas atbilstīgi Vides un ūdens ministrijas 
izdotajam 2010. gada valsts Lēmumam Nr. 162-N1-IO-AO.  
Montanas Reģionālā vides un ūdens inspekcija (RIOSV) 2010. gada 23. augustā pārbaudīja 
Montanas reģionālo atkritumu poligonu un blakus esošo zemi Ogostas labajā krastā netālu no 
infiltrāta drenāžas caurules. Piesārņojums netika konstatēts.

Turklāt atkritumu poligona un vietējās notekūdeņu attīrīšanas stacijas (stacija atrodas tajās 
pašās telpās) pārbaudē secināja, ka nešķiroto sadzīves atkritumu infiltrāts tiek savākts 
attīrīšanas stacijā. Tika pārbaudītas divas noslēdzošo krānu plombas, lai pārliecinātos, vai tās 
nav bojātas. Noslēdzošos krānus nodrošina ar plombu, lai nepieļautu infiltrāta iekļūšanu 
drenāžas grāvī.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, Komisija, pamatojoties uz šajā lietā iegūtajiem 
datiem, var secināt, ka Montanas reģionālais atkritumu poligons nepārkāpj ES tiesību aktus.”

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
2 Direktīva 1999/31/EK, OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.


