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Tárgy: Petur Penchev bolgár állampolgár által az „Ekoglasznoszty” nevében 
benyújtott 0599/2009. számú petíció a Bulgáriába irányuló illegális 
hulladékszállításról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint jelentős mennyiségű hulladékot szállítanak Ausztriából 
Bulgáriába, és eközben a bolgár hatóságok folyamatosan megsértik a hulladékok kezelésére 
vonatkozó uniós jogszabályokat. A petíció benyújtója ezért kéri az Európai Parlamentet és a 
Bizottságot, hogy folytasson alapos vizsgálatot arra vonatkozóan, mi módon történik e 
behozott hulladékok égetése különösen Szófiában és a Bulgária északnyugati részében fekvő 
Montana szemétégetőjében, amely uniós támogatásban részesül – hangsúlyozva egyúttal, 
hogy a jelenlegi helyzet súlyos fenyegetést jelent a közegészségre és a környezetre nézve.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 21.

A petíció benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet és a Bizottságot, hogy végezzen alapos 
vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy miként történik a behozott hulladékok elégetése, 
különösen a Beli Izvor falu közelében lévő cementműben. Azt javasolja továbbá, hogy a 
Bizottság fordítson különös figyelmet a különböző cementművekkel kötött megállapodásokra, 
amelyeket a szófiai hulladékkezelési projekt KHV-jelentésében Szófia önkormányzata 
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bejelentett. Végül a petíció benyújtója egy problémára hívja fel a figyelmet a Bulgária 
északnyugati részén fekvő Montana városban lévő, az Unió által finanszírozott hulladéklerakó 
engedélyével kapcsolatban, amelyet a legfelsőbb közigazgatási bíróság határozatával 
visszavontak. A petíció benyújtója szerint e három kérdésben a jelenlegi helyzet súlyos 
közegészségügyi és környezeti kockázatot jelent. A Bizottság 2009. július 9-én válaszolt a 
petíció benyújtójának, tájékoztatva őt a szófiai integrált hulladékkezelési rendszerről. E 
levélben a Bizottság jelezte, hogy foglalkozik a Montana-üggyel kapcsolatos állításokkal, és 
megvizsgálja az Ausztriából Bulgáriába irányuló illegális exportra vonatkozó jelentést.
A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Szófia integrált hulladékkezelési rendszere tekintetében a Bizottság 2008 novemberében 
indokolással ellátott véleményt küldött Bulgáriának az EUMSz. 258. cikke (EKSz. 226. cikk) 
szerinti jogsértési eljárás keretében, amelyet azért indítottak, mert Bulgária nem hozta meg a 
háztartási hulladékokat kezelő létesítmények átfogó hálózatának Szófiában történő 
létrehozásához szükséges valamennyi intézkedést. Az üggyel kapcsolatban egy bizottsági 
sajtóközlemény ad további információkat, amely a Bizottság EUROPA-oldalán, a következő 
címen érhető el:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

Másrészről a szófiai integrált hulladékkezelési projekt egyike a Kohéziós Alap „Környezet”
operatív programjának indikatív listáján szereplő nagyprojekteknek, és azt régóta az aktuális 
2007–2013-as programozási időszak vezető bulgáriai környezetvédelmi projektjének tekintik.
A közösségi jog rendelkezései szerint a Bizottság csak akkor fogja jóváhagyni a projektet, ha 
az szavatolja az alkalmazandó jogszabályok betartását. A szófiai integrált hulladékkezelési 
nagyprojekt pályázatát a bolgár hatóságok egyelőre nem nyújtották be a Bizottságnak, ezért 
még nem kezdődött meg annak hivatalos értékelése. A pályázat értékelése során mind a 
KHV-jelentés, mind a cementművekkel a hulladékból előállított tüzelőanyag elégetéséről 
kötött megállapodások komoly vizsgálat tárgyát fogják képezni.

Az Unió által finanszírozott montanai hulladéklerakót illetően a Bizottság köszönetét fejezi ki 
a petíció benyújtójának, hogy felhívta figyelmét a problémára. Az illetékes bolgár hatóságok 
elismerték a telep üzemeltetésével kapcsolatos probléma létezését. A Bizottság a maga 
részéről megkezdte a helyzet alapos elemzését, és valamennyi tény feltárását, illetve a 
lehetséges korrekciós intézkedésekről hozott határozatot követően tájékoztatja a Petíciós 
Bizottságot.

Az Ausztriából Bulgáriába irányuló állítólagos illegális exportot illetően a Bizottság 
kapcsolatba lépett az osztrák hatóságokkal, hogy az Ausztriából Bulgáriába irányuló illegális 
hulladékszállításokra vonatkozóan közölt információk tisztázását kérje. Az osztrák hatóságok 
a következőket jelezték:

 A közölt cikk egy osztrák építőmérnök nem bizonyított állításain alapul.
 A Szövetségi Bűnügyi Hivataltól származó információk szerint az illegális szállítások 

húsz közölt esete valójában a 2008-ban megindított ügyek számát jelenti. Ezen ügyek 
egyike sem igényel további vizsgálatot, és az ügyek egyike sem érint települési 
hulladékot.

 Az osztrák újságok beszámolóiban szereplő valamennyi olyan ügy esetében, amelyek a 
Bulgáriába irányuló illegális hulladékszállításra vonatkozó konkrét állításokkal 
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foglalkoztak, visszamenőlegesen bebizonyosodott, hogy az alkalmazandó 
jogszabályokban meghatározott eljárásokat követték.

Következtetések

A szófiai integrált hulladékkezelési rendszer tekintetében a Bizottság úgy döntött, hogy a 
Bíróság elé terjeszti az ügyet. Ha a Bíróság megállapítja, hogy megsértették az alkalmazandó 
jogszabályokat, Bulgária köteles lesz meghozni a megfeleléshez szükséges intézkedéseket. 

A szófiai integrált hulladékkezelési nagyprojektre a kérelmet még mindig nem nyújtották be a 
Bizottságnak. Miután megtörténik a kérelem hivatalos bejelentése, a KHV-jelentést és a 
cementművekkel kötött megállapodásokat gondos elemzésnek vetik alá. 

Az uniós finanszírozású montanai hulladéklerakó visszavont engedélyét illetően az illetékes 
bolgár hatóságok elismerték a telep üzemeltetésével kapcsolatos probléma létezését. A 
Bizottság megkezdte a helyzet alapos elemzését, és valamennyi tény feltárását, illetve a 
lehetséges korrekciós intézkedésekről hozott határozatot követően tájékoztatja a Petíciós 
Bizottságot.

A Bizottság az osztrák hatóságok által nyújtott tájékoztatás alapján úgy véli, hogy az 
Ausztriából Bulgáriába irányuló illegális hulladékszállításokra vonatkozó konkrét állítások 
megalapozatlanok.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2010. június 24.

Az uniós támogatásban részesülő montanai hulladéklerakóval kapcsolatban a bizottsági 
szolgálatokhoz eljuttatott legfrissebb információk szerint a bolgár hatóságok eljárást 
indítottak, hogy új integrált környezetszennyezés-megelőzési és -csökkentési (IPPC) 
engedélyt adjanak ki a regionális hulladéklerakó számára. Érvényes engedély hiányában 
minden szükséges intézkedést meghoztak annak biztosítása érdekében, hogy a hulladéklerakó 
a hatályos jogszabályoknak megfelelően működjön addig is, amíg az új engedélyezési eljárás 
zajlik.

A Bizottság szolgálatai jelenleg a montanai hulladéklerakó új IPPC-engedélye kiadási 
eljárásának eredményére várnak, hogy dönteni tudjanak az ügyben hozandó további 
intézkedésekről. Ami a hulladéklerakó időszakos illegális működését illeti, az uniós 
társfinanszírozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a Bizottság megfelelő 
pénzügyi szankciókat alkalmazhat az adott tagállammal szemben a projekt lezárásakor.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2010. november 10.

Az uniós támogatásban részesülő montanai hulladéklerakóval kapcsolatban a Bizottsághoz 
érkezett legfrissebb információk szerint a Környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség kiadta a 
regionális hulladéklerakó számára az új integrált környezetszennyezés-megelőzési és -
csökkentési (IPPC) engedélyt – a határozat száma: 162-N1- IO- AO/2010 (2010. július 5.).
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E határozat ellen három különböző személy fellebbezett a bolgár legfelsőbb közigazgatási 
bíróságnál. A legfelsőbb közigazgatási bíróság egyelőre nem tűzte ki a tárgyalás időpontját.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatta a bizottsági szolgálatokat, hogy a 
fellebbezési eljárás nem akadályozza a fellebbezés tárgyát képező, az IPPC-engedély 
kiadására vonatkozó határozat végrehajtását, mivel a nemzeti jog (a bolgár eljárási 
törvénykönyv 60. cikkének (4) bekezdése) értelmében e közigazgatási aktus a bíróság 
határozathozatala előtt végrehajtható.

A Bizottság megvárja a fellebbezési eljárás eredményét, hogy további intézkedéseket 
foganatosíthasson az ügyben. Ami a hulladéklerakó időszakos illegális működését illeti, az 
uniós társfinanszírozásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a Bizottság 
megfelelő pénzügyi szankciókat alkalmazhat az adott tagállammal szemben a projekt 
lezárásakor.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV III): 2011. december 16.

A bolgár hatóságok 2011. október 4-i levelükben arról tájékoztatták a bizottsági szolgálatokat, 
hogy lezárták a montana régióbeli regionális hulladéklerakóra vonatkozó új IPPC-engedély 
elleni jogorvoslati eljárást.
A Bolgár Legfelsőbb Bíróság (SAC) jogerős ítéletében elutasította az új IPPC-irányelvvel 
szemben benyújtott jogorvoslati kérelmet, mivel azt megalapozatlannak tartotta. Az új IPPC-
engedély ezért 2011. július 12-étől hatályosnak tekinthető, ami azt jelenti, hogy a 
hulladéklerakó az uniós jogszabályokkal összhangban működik.


