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valstspiederīgais Petur Penchev, par atkritumu nelegālu eksportu uz 
Bulgāriju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz liela apjoma atkritumu eksportu no Austrijas uz Bulgāriju 
un to, ka Bulgārijas varas iestādes pastāvīgi nepilda ES tiesību aktu noteikumus par atkritumu 
apsaimniekošanu. Tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu un Komisiju veikt rūpīgu 
izmeklēšanu par to, kādā veidā ievestos atkritumus sadedzina, jo īpaši Sofijā un Montanas 
atkritumu sadedzināšanas iekārtā, kas atrodas Bulgārijas ziemeļrietumos un saņem ES 
atbalstu, un uzsver, ka pašreizējais stāvoklis izraisa nopietnus draudus gan cilvēku veselībai, 
gan videi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 9. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu un Komisiju veikt rūpīgu izmeklēšanu par 
to, kādā veidā sadedzina ievestos atkritumus, jo īpaši cementa ražošanas uzņēmumā Beli Izvor
ciema tuvumā. Viņš arī ierosina, ka Komisijai būtu jāpievērš īpaša uzmanība līgumiem ar 
vairākiem cementa ražošanas uzņēmumiem, kurus Sofijas pašvaldība norādījusi Sofijas 
atkritumu apsaimniekošanas projekta IVN ziņojumā. Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzējs 
norāda uz problēmu saistībā ar atļauju ES finansēta atkritumu poligona darbībai Montanas 
pilsētā Bulgārijas ziemeļrietumos, ko atcēla ar Austākās administratīvās tiesas lēmumu. 
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Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju pašreizējā situācija saistībā ar šiem 
trim jautājumiem izraisa nopietnus draudus gan sabiedrības veselībai, gan arī videi. 
2009. gada 9. jūlijā Komisija atbildēja lūgumraksta iesniedzējam, sniedzot informāciju par 
Sofijas atkritumu apsaimniekošanas integrēto sistēmu. Savā vēstulē Komisija norādīja, ka tā 
izmeklē sūdzības saistībā ar Montanas lietu un ka tiks izskatīts ziņojums par nelegālo 
atkritumu eksportu no Austrijas uz Bulgāriju.
Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Attiecībā uz Sofijas atkritumu apsaimniekošanas integrēto sistēmu Komisija 2008. gada 
novembrī, īstenojot pārkāpuma procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
258. pantu (EK līguma 226. pants), nosūtīja Bulgārijai argumentētu atzinumu par visu 
vajadzīgo pasākumu neveikšanu, lai izveidotu visaptverošu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas iekārtu tīklu Sofijā. Plašāka informācija par šo lietu ir sniegta Komisijas 
paziņojumā presei un ir pieejama šādā Komisijas EUROPA tīmekļa vietnē:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

No otras puses, Sofijas atkritumu apsaimniekošanas integrētais projekts ir viens no 
lielākajiem projektiem Kohēzijas fonda darbības programmas „Vide” indikatīvajā sarakstā un 
ilgu laiku tika uzskatīts par labāko vides projektu Bulgārijā 2007.–2013. gada plānošanas 
periodā. Saskaņā ar acquis noteikumiem Komisija apstiprina projektu tikai tad, ja tas atbilst 
spēkā esošajiem tiesību aktiem. Līdz šim Bulgārijas varas iestādes Komisijai vēl nav 
iesniegušas lielā Sofijas integrētā atkritumu apsaimniekošanas projekta pieteikumu, un tāpēc 
vēl nav sagatavots tā oficiālais novērtējums. Izvērtējot pieteikumu, gan IVN ziņojumam, gan 
arī līgumiem ar cementa ražošanas uzņēmumiem par atkritumu, ko izmanto kā kurināmo, 
sadedzināšanu tiks pievērsta liela uzmanība.

Attiecībā uz ES finansēto atkritumu poligonu Montanā Komisija pateicas lūgumraksta 
iesniedzējam par to, ka tas vērsa uzmanību uz šo jautājumu. Kompetentās Bulgārijas varas 
iestādes ir atzinušas, ka pastāv problēma saistībā ar atkritumu poligona darbību. Komisija no 
savas puses ir uzsākusi rūpīgu situācijas izmeklēšanu un vēlreiz vērsīsies pie Lūgumrakstu 
komitejas pēc tam, kad būs noskaidroti visi fakti un pieņemts lēmums par iespējamajiem 
korektīvajiem pasākumiem.
Attiecībā uz iespējamo atkritumu nelegālo eksportu no Austrijas uz Bulgāriju Komisija ir
sazinājusies ar Austrijas varas iestādēm, lai noskaidrotu situāciju saistībā ar sniegto 
informāciju par nelegālo atkritumu nosūtīšanu no Austrijas uz Bulgāriju. Austrijas varas 
iestādes norādīja, ka:

 raksts, par ko ir ziņots, ir balstīts uz nepamatotiem Austrijas civilinženiera 
apgalvojumiem; 

 saskaņā ar Federālā izmeklēšanas biroja sniegto informāciju ziņotie divdesmit gadījumi 
saistībā ar nelegāliem atkritumu sūtījumiem patiesībā ir 2008. gadā uzsākto lietu skaits; 
nevienā no šīm lietām nav jāveic papildu izmeklēšana un neviena no tām nav saistīta ar 
sadzīves atkritumiem;

 visi Austrijas laikrakstos ziņotie gadījumi saistībā ar konkrētiem apgalvojumiem par 
nelegāliem atkritumu sūtījumiem uz Bulgāriju tika atspoguļoti retrospektīvi, norādot, ka 
attiecībā uz tiem tika veiktas piemērojamos tiesību aktos paredzētās procedūras.
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Secinājumi

Attiecībā uz Sofijas atkritumu apsaimniekošanas integrēto sistēmu Komisija ir nolēmusi 
iesniegt lietu izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā. Ja Eiropas Kopienu Tiesa lems, ka ir 
pārkāpti piemērojamie tiesību akti, Bulgārijai tiks prasīts veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu atbilstību šiem tiesību aktiem. 

Komisijai vēl nav iesniegts Sofijas atkritumu apsaimniekošanas integrētā lielā projekta 
pieteikums. Sākot oficiālo pieteikuma izskatīšanu, rūpīgi tiks izvērtēts IVN ziņojums un 
līgumi ar cementa ražošanas uzņēmumiem. 

Attiecībā uz atcelto atļauju ES finansēta atkritumu poligona darbībai Montanā kompetentās 
Bulgārijas varas iestādes ir atzinušas, ka pastāv problēma saistībā ar poligona darbību.
Komisija ir uzsākusi rūpīgu situācijas izmeklēšanu un vēlreiz vērsīsies pie Lūgumrakstu 
komitejas pēc tam, kad būs noskaidroti visi fakti un pieņemts lēmums par iespējamiem 
korektīvajiem pasākumiem.

Pamatojoties uz Austrijas varas iestāžu sniegto informāciju, Komisija uzskata, ka konkrētie 
apgalvojumi par ziņotajiem nelegālajiem atkritumu sūtījumiem no Austrijas uz Bulgāriju nav 
pamatoti.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

Saskaņā ar Komisijas dienestu sniegto jaunāko informāciju par ES finansēto atkritumu 
poligonu Montanā Bulgārijas varas iestādes ir uzsākušas procedūru, lai izsniegtu jaunu 
piesārņojuma integrētas novēršanas atļauju (IPPC) reģionālajam poligonam. Kamēr nav 
saņemta derīga atļauja un kamēr tiek īstenota procedūra jaunas atļaujas izsniegšanai, tiek 
veikti visi nepieciešamie pasākumu, lai nodrošinātu, ka poligons darbojas atbilstoši 
pastāvošajam tiesiskajam regulējumam.

Lai noteiktu, kāda būs Komisijas turpmākā rīcība saistībā ar šo lietu, Komisijas dienesti 
pašlaik gaida, kā beigsies procedūra jaunas IPPC atļaujas izsniegšanai poligonam Montanā. 
Attiecībā uz poligona nelegālās darbības laiku Komisija var saskaņā ar attiecīgajām ES 
līdzfinansēšanas noteikumu tiesību normām projekta slēgšanas posmā piemērot dalībvalstij 
atbilstošas finansiālas sankcijas.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Saskaņā ar Komisijas iegūto jaunāko informāciju par ES finansēto atkritumu poligonu 
Montanā Vides izpildaģentūras (EEA) direktors ir izsniedzis jaunu piesārņojuma integrētas 
novēršanas atļauju (IPPC) reģionālajam poligonam (2010. gada 5. jūlija Lēmums Nr. 162-N1-
IO- AO/2010). 

Šo lēmumu Bulgārijas Augstākajā administratīvajā tiesā pārsūdzēja trīs personas. Augstākā 
administratīvā tiesa vēl nav noteikusi attiecīgās lietas izskatīšanas datumu. 

Vides un ūdens lietu ministrija informēja Komisijas dienestus, ka šī pārsūdzības procedūra 
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neapstādina pārsūdzētā lēmuma par IPPC atļaujas izsniegšanu izpildi, jo valsts tiesību akti 
(Bulgārijas Procesuālā kodeksa 60. panta 4. punkts) pieļauj šī administratīvā akta izpildi 
pirms tiesas nolēmuma pasludināšanas. 

Komisija gaidīs pārsūdzības procedūras iznākumu, lai varētu noteikt turpmāko rīcību šajā 
jautājumā. Attiecībā uz poligona nelegālās darbības laiku Komisija var saskaņā ar 
attiecīgajām ES līdzfinansēšanas noteikumu tiesību normām projekta slēgšanas posmā 
piemērot dalībvalstij atbilstošas finansiālas sankcijas.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Bulgārijas varas iestādes ar 2011. gada vēstuli informēja Komisijas dienestus, ka pārsūdzības 
procedūra pret jauno IPPC atļauju reģionālajam poligonam Montanas reģionā ir slēgta.
Bulgārijas Augstākā administratīvā tiesa (AAT) noraidīja pārsūdzību pret jauno IPPC atļauju, 
paziņojot, ka tā ir nepamatota. Tādējādi tiek uzskatīts, ka jaunā IPPC atļauja ir spēkā kopš 
2011. gada 12. jūlija, un tādēļ poligona darbība atbilst ES tiesību aktiem.


