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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1923/2009, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais 
Panayot Panayotov „Kazaško un Topoli ciemu iedzīvotāju kampaņu 
komitejas” vārdā, par atkritumu sadedzināšanas iekārtas radītu 
piesārņojumu apbūvētu teritoriju tiešā tuvumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz nopietnu piesārņojumu, ko izraisījusi atkritumu 
sadedzināšanas iekārta, kura atrodas tieši blakus Topoli (650 metri) un Kazaško (900 metri) 
ciemiem Varnas apgabalā, kā arī uz apdraudējumu, ko minētais piesārņojums rada vietējo 
iedzīvotāju veselībai. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka atkritumu sadedzināšanas iekārtas 
darbībā konstatējami būtiski attiecīgo ES tiesību aktu pārkāpumi, un norāda, ka viņa 
iesniegtās sūdzības Bulgārijas kompetentajām iestādēm nav sniegušas rezultātus, tādēļ viņš 
lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties un, iespējams, ierasties faktu noskaidrošanas 
apmeklējumā, lai iegūtu nepastarpinātu informāciju par nepieņemamo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 30. martā.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 12. jūlijā

Visām sadedzināšanas iekārtām un līdzsadedzināšanas iekārtām, kurās dedzina cietos vai 
šķidros atkritumus, jāatbilst Direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu1

noteikumiem, izņemot tās iekārtas, kurās dedzina tikai tos atkritumus, kas minēti šīs 
direktīvas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Direktīva nosaka darbības nosacījumus, emisiju 
robežvērtības un prasības attiecībā uz pārraudzību, kuri kā obligātie nosacījumi jāievēro 

                                               
1 OV L 332, 28.12.2000., 91. lpp.
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visiem šo iekārtu lietotājiem.

Turklāt Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (turpmāk 
IPPC direktīva)1 attiecas arī uz iekārtām sadzīves atkritumu (mājturības atkritumu un līdzīgu 
tirdzniecības, ražošanas un iestāžu atkritumu) dedzināšanai, kuru jauda pārsniedz 3 tonnas 
stundā, kā arī iekārtām bīstamo atkritumu dedzināšanai, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā.

IPPC direktīvā ir paredzēts, ka iekārtām, uz kurām attiecas šīs direktīvas darbības joma, 
jādarbojas saskaņā ar atļaujām, kurās paredzētas emisiju robežvērtības, kas noteiktas, 
izmantojot labākās pieejamās metodes (BAT), un kas izstrādātas, lai novērstu un —
gadījumos, kad novēršana nav iespējama, — vispār samazinātu emisijas un ietekmi uz vidi 
kopumā. Tāpēc emisiju gaisā, ūdenī vai augsnē novēršana vai samazināšana jāizskata saistībā 
ar vides atļaujām atbilstoši IPPC direktīvai.

Komisija ir pieņēmusi vairākus BAT atsauces dokumentus (BREF), kuri saistīti ar 
IPPC direktīvas darbības jomā esošajām aktivitātēm un kurus kompetentās iestādes ņems 
vērā, nosakot uz BAT balstītas emisiju robežvērtības. Ar atkritumu sadedzināšanu saistītu 
BREF pieņēma 2006. gada augustā.

Atkarībā no tā, kāda veida materiāli tiek dedzināti attiecīgajā iekārtā, uz to var attiekties arī 
citi ES tiesību akti, kā piemēram Atkritumu direktīva (Direktīva 2006/12/EK2, kuru aizstāj ar 
Direktīvu 2008/98/EK) un Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula (Regula 
Nr. 1774/20023, kuru aizstāj ar Regulu Nr. 1069/2009).

Secinājumi

Komisija lūgs informāciju no Bulgārijas varasiestādēm par iekārtas esamību un tad nolems, 
vai tā ietilpst IPPC direktīvas un/vai Atkritumu sadedzināšanas direktīvas, kā arī citu attiecīgo 
ES tiesību aktu darbības jomā.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī (REV)

Komisija sazinājās ar Bulgārijas iestādēm, lai iegūtu informāciju par to, vai šajā gadījumā tika 
pareizi īstenotas direktīvas par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC
direktīvas)4 prasības.

Saskaņā ar Bulgārijas iestāžu sniegto informāciju minētā iekārta ietilpst IPPC direktīvas 
I pielikuma 6.5. punkta (tādas iekārtas dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes atkritumu 
apglabāšanai vai pārstrādei, kuru jauda lielāka par 10 tonnām dienā) darbības jomā un tā 
darbojas saskaņā ar 2008. gadā izsniegto IPPC atļauju. Izsniedzot atļauju, tika nodrošināta 
attiecīgu pasākumu veikšana, lai panāktu atbilstību IPPC direktīvas prasībām. 

                                               
1 OV L 24, 29.7.2008., 8. lpp.
2 OV L 114, 27.4.2006., 9.-21. lpp.
3 OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.
4 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
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Bulgārijas iestādes arī apstiprināja Komisijai, ka atļaujā ir paredzētas atbilstīgas prasības, jo 
īpaši attiecībā uz smaku emisijām, un ka pēdējos gados ir veikta virkne ieguldījumu, lai 
ierobežotu iekārtas smaku emisijas.

Turklāt Bulgārijas iestādes apstiprināja, ka pēdējos gados ir veiktas vairākas inspekcijas, kuru 
laikā netika konstatēti izsniegtās atļaujas nosacījumu pārkāpumi.

Ņemot vērā minēto informāciju, Komisija nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu.


