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Tema: Peticija Nr. 0599/2009 dėl neteisėto atliekų eksporto į Bulgariją, kurią 
pateikė Bulgarijos pilietis Petur Penchev susivienijimo „Ecoglasnost“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad vyksta intensyvus atliekų eksportas iš Austrijos į Bulgariją ir 
kad Bulgarijos valdžios institucijos nuolat nesilaiko ES teisės aktų dėl atliekų tvarkymo 
reikalavimų. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą ir Komisiją atlikti išsamų 
tyrimą, kaip įvežtos atliekos deginamos, visų pirma Sofijoje ir Montanos regione (šiaurės 
vakarų Bulgarija) esančioje deginimo gamykloje, kuri gauna ES paramą. Jis pabrėžia, kad dėl 
dabartinės padėties kyla didelis pavojus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 21 d.

„Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą ir Komisiją atlikti išsamų tyrimą, kaip įvežtos 
atliekos deginamos, visų pirma netoli kaimo Beli Izvor esančioje cemento gamykloje. Jis taip 
pat siūlo Komisijai ypač atkreipti dėmesį į susitarimus su įvairiomis cemento gamyklomis, 
kuriuos Sofijos savivaldybė nurodė Sofijos atliekų tvarkymo projekto poveikio aplinkai 
vertinimo (PAV) ataskaitoje. Galiausiai peticijos pateikėjas nurodo, kad leidimas įrengti ES 
lėšomis finansuojamą sąvartyną Montanos mieste šiaurės vakarų Bulgarijoje panaikintas 
Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimu.  Peticijos pateikėjo tvirtinimu, dabartinė 
padėtis dėl šių trijų problemų kelia rimtą pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai. 2009 m. 
birželio 9 d. Komisija atsakė peticijos pateikėjui pateikdama informaciją dėl Sofijos 
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integruotos atliekų tvarkymo sistemos. Šiame rašte Komisija nurodė nagrinėjanti pareikštus 
įtarimus dėl atvejo Montanoje ir kad bus išnagrinėtas pranešimas dėl neteisėto atliekų 
eksporto iš Austrijos į Bulgariją.
Komisijos pastabos dėl peticijos

Dėl Sofijos integruotos atliekų tvarkymo sistemos 2008 m. lapkričio mėn. Komisija 
vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 258 straipsnį (EB sutarties 226 straipsnis) išsiuntė Bulgarijai pagrįstą nuomonę dėl to, 
kad ši nesiėmė visų reikalingų priemonių sukurti visa apimantį buitinių atliekų tvarkymo 
įrenginių tinklą Sofijoje. Išsamesnę informaciją apie šį atvejį Komisija pateikė pranešime 
spaudai ir su ja galima susipažinti Komisijos interneto svetainėje EUROPA,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

Kita vertus, Sofijos integruoto atliekų tvarkymo projektas yra vienas svarbiausių Sanglaudos 
fondo veiksmų programos „Aplinka“ orientaciniame sąraše esančių projektų ir ilgą laiką buvo 
laikomas pagrindiniu aplinkos apsaugos projektu Bulgarijoje šiuo 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu. Remdamasi acquis nuostatomis Komisija pritars projektui tik tuo 
atveju, jeigu bus užtikrinta, kad jis atitiktų taikomus teisės aktus. Kol kas Bulgarijos valdžios 
institucijos Komisijai dar nepateikė Sofijos integruoto atliekų tvarkymo projekto paraiškos, 
taigi oficialus jos vertinimas dar nepradėtas. Vertinant paraišką bus išsamiai išnagrinėta PAV 
ataskaita ir susitarimai su cemento gamyklomis dėl iš atliekų gaminamo kuro deginimo.

Komisija dėkoja peticijos pateikėjui, kad šis atkreipė jos dėmesį į klausimą dėl ES lėšomis 
finansuojamo sąvartyno Montanoje. Kompetentingos Bulgarijos valdžios institucijos 
pripažino, kad esama problemos, susijusios su teritorijos eksploatavimu. Savo ruožtu 
Komisija ėmėsi veiksmų, kad padėtis būtų nuodugniai išnagrinėta, ir vėl kreipsis į Peticijų 
komitetą, kai tik bus nustatytos visos aplinkybės ir priimtas sprendimas dėl galimų taisomųjų 
priemonių.
Dėl tariamo neteisėto atliekų eksporto iš Austrijos į Bulgariją Komisija susisiekė su Austrijos 
valdžios institucijomis, kad būtų paaiškinta pateikta informacija apie neteisėtą atliekų vežimą 
iš Austrijos į Bulgariją. Austrijos valdžios institucijos nurodė, kad:

 nurodytas straipsnis pagrįstas nepatvirtintais Austrijos civilinės inžinerijos specialisto 
teiginiais; 

 Federalinės kriminalinės tarnybos turimais duomenimis, nurodytas dvidešimties 
neteisėto vežimo atvejų skaičius iš tikrųjų yra 2008 m. nebaigtų bylų skaičius. Nei vienu 
iš šių atvejų nereikalingas tolesnis tyrimas ir nei vienas iš šių atvejų nėra susijęs su 
buitinėmis atliekomis;

 atgaline data įrodyta, kad visais su konkrečiais įtarimais dėl neteisėto atliekų vežimo į 
Bulgariją susijusiais atvejais, apie kuriuos pranešta Austrijos laikraščiuose, laikytasi 
taikytinuose teisės aktuose nustatytų procedūrų.

Išvados

Dėl Sofijos integruotos atliekų tvarkymo sistemos Komisija nusprendė bylą perduoti 
Teisingumo Teismui. Jeigu Teisingumo Teismas nuspręs, kad pažeisti taikytini teisės aktai, 
Bulgarija privalės imtis priemonių, reikalingų, kad būtų laikomasi šių teisės aktų. 
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Svarbaus Sofijos integruoto atliekų tvarkymo projekto paraiška Komisijai dar nepateikta. 
Oficialiai pradėjus nagrinėti paraišką nuodugniai bus išnagrinėta PAV ataskaita ir susitarimai 
su cemento gamyklomis.  

Kalbant apie panaikintą leidimą įrengti ES lėšomis finansuojamą sąvartyną Montanoje 
kompetentingos Bulgarijos valdžios institucijos pripažino, kad esama problemos, susijusios su 
teritorijos eksploatavimu. Komisija ėmėsi veiksmų, kad padėtis būtų išsamiai išnagrinėta, ir 
vėl kreipsis į Peticijų komitetą, kai tik bus nustatytos visos aplinkybės ir priimtas sprendimas 
dėl galimų taisomųjų priemonių.

Remdamasi Austrijos valdžios institucijų pateikta informacija Komisija mano, kad konkretūs 
įtarimai dėl nurodomo neteisėto atliekų vežimo iš Austrijos į Bulgariją yra nepagrįsti.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2010 m. birželio 24 d.

„Remiantis Komisijos tarnyboms pateikta naujausia informacija dėl ES lėšomis finansuojamo 
Montanos sąvartyno, Bulgarijos valdžios institucijos pradėjo procedūrą dėl naujo integruotos 
taršos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – IPPC) išdavimo regiono sąvartynui. Kol nėra 
galiojančio leidimo, imtasi visų būtiniausių priemonių siekiant užtikrinti, kad sąvartynas būtų 
eksploatuojamas laikantis galiojančių teisės aktų tol, kol vyks naujo leidimo išdavimo 
procedūra.

Komisijos tarnybos šiuo metu laukia kol bus baigta naujo IPPC leidimo išdavimo Montanos 
sąvartynui procedūra, kad galėtų planuoti tolesnius savo veiksmus šioje srityje. Dėl neteisėto 
sąvartyno eksploatavimo laikotarpio Komisija, atsižvelgdama į galiojančias ES bendrojo 
finansavimo taisyklių teisines nuostatas, baigiamuoju projekto etapu valstybei narei gali 
pritaikyti atitinkamas finansines sankcijas.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Be informacijos apie ES finansuojamą sąvartyną Montanoje Komisija buvo informuota, kad 
Europos aplinkos agentūros direktorius savo 2010 m. liepos 5 d. sprendimu Nr.: 162-N1- IO-
AO/2010 išdavė naują integruotos taršos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – IPPC)
regiono sąvartynui. 

Trys skirtingi asmenys šį sprendimą apeliacine tvarka apskundė Bulgarijos aukščiausiajam 
administraciniam teismui. Aukščiausiasis administracinis teismas dar nepaskyrė bylos 
nagrinėjimo datos. 

Aplinkos ir vandenų ministerija informavo Komisijos tarnybas, kad apeliacinio nagrinėjimo 
procedūra nesustabdo apskųsto sprendimo, dėl IPPC leidimo išdavimo, vykdymo, kadangi 
pagal nacionalinius teisės aktus (Bulgarijos proceso kodekso 60 straipsnio 4 dalį) 
administracinį aktą galima vykdyti prieš teismui priimant sprendimą. 

Komisija prieš nuspręsdama, kokių veiksmų imtis šiuo klausimu, lauks teismo, nagrinėjančio 
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apeliaciją, sprendimo. Dėl neteisėto sąvartyno eksploatavimo laikotarpio Komisija, 
atsižvelgdama į galiojančias ES bendrojo finansavimo taisyklių teisines nuostatas, 
baigiamuoju projekto etapu valstybei narei gali pritaikyti atitinkamas finansines sankcijas.“

6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„2011 m. spalio 4 d. laišku Bulgarijos valdžios institucijos pranešė Komisijos tarnyboms, kad 
užbaigta apeliacinio skundo dėl naujojo IPPC leidimo išdavimo Montanos regiono sąvartynui 
nagrinėjimo procedūra.
Priimdamas galutinį sprendimą, Bulgarijos aukščiausiasis administracinis teismas (AAT) 
atmetė apeliacinį skundą dėl naujojo IPPC leidimo, teigdamas, kad jis nepagrįstas. Todėl 
laikoma, kad naujasis IPPC leidimas įsigaliojo nuo 2011 m. liepos 12 d., taigi sąvartynas 
veikia pagal ES teisės aktus.“


