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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik egy öt települést (Jambol, Sliven, Nova Zagora, Tundzsa és 
Sztrandzsa) kiszolgáló, Jambolban épülő regionális hulladékkezelő központ ellen. A petíció 
benyújtója panaszt tesz egy sor szabálytalanság miatt: a megvalósíthatósági tanulmány nem 
felel meg az európai irányelveknek, a környezeti hatásvizsgálat valótlan adatokat tartalmaz, a 
nyilvános meghallgatások lefolytatása nem volt szabályos, továbbá a hatóságok nem 
ismertették az érintettekkel a projekthez kapcsolódó összes dokumentumot. Ezért a petíció 
benyújtója kéri a projekt, valamint a bolgár környezetvédelmi minisztérium és a helyi és 
regionális hatóságok által hozott intézkedések törvényességének felülvizsgálatát. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. október 24.

A hulladéklerakók uniós szintű szabályozását a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK 
irányelv1 biztosítja. A hulladéklerakó helyszínének kiválasztásakor figyelembe kell venni az 
irányelv I. mellékletében felsorolt előírásokat. A hulladéklerakó létesítése csak akkor 

                                               
1 HL L 182, 1999.7.16., 1–19. o.
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engedélyezhető, ha a terület jellemzőiből – a fent említett követelmények vonatkozásában –
vagy a tervezett korrekciós intézkedésekből arra lehet következtetni, hogy a hulladéklerakó 
nem jelent súlyos környezeti kockázatot. A hulladéklerakó helyének megválasztását és a 
hulladéklerakó engedélyezésére vonatkozó döntést a tagállamok illetékes hatóságainak kell 
meghozniuk. A hatóságoknak értékelniük kell az új hulladékgazdálkodási létesítmények 
létrehozásához kapcsolódó kockázatokat. Ami az ilyen létesítmények elhelyezkedését és 
jellemzőit illeti, a Bizottság nem avatkozhat be a nemzeti hatóságok munkájába, amennyiben 
a döntést az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban hozzák meg.

Ezen túlmenően, a hulladéklerakókról szóló irányelv 8. cikke értelmében az illetékes hatóság 
csak akkor ad ki engedélyt hulladéklerakó létesítésére, ha megbizonyosodott afelől, hogy a 
hulladéklerakó telep teljes mértékben megfelel a hulladéklerakókról szóló irányelvben, 
valamint az egyéb alkalmazandó jogszabályokban foglalt valamennyi követelménynek.

A hulladéklerakók létesítésére az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy KHV-irányelvként 
ismert 2011/92/EU irányelv1 alkalmazandó. A szóban forgó irányelv értelmében az engedély 
megadása előtt többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a 
környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek esetében hatásvizsgálatot kell 
elvégezni. Az irányelv értelmében kötelező környezeti hatásvizsgálatot készíteni a 
veszélyeshulladék-lerakók, illetve a 100 tonna/nap kapacitást meghaladó nem veszélyes 
hulladékok ártalmatlanítására szolgáló létesítmények esetében. Az összes többi 
hulladéklerakó esetében a tagállamok hatóságai esetenkénti vizsgálat vagy az általuk 
felállított küszöbérték vagy szempontrendszer alapján határozzák meg, hogy fel kell-e mérni a 
fejlesztési projekt várható környezeti hatását.  A KHV-irányelv III. mellékletében felsorolt 
kritériumokat figyelembe kell venni.  

Ezen túlmenően az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet2 értelmében a 
Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az alapok által biztosított támogatás 
összeegyeztethető legyen a többi közösségi politikával, és összhangban legyen az összes 
közösségi jogszabállyal. Ennek megfelelően tehát az Unió által társfinanszírozott projektek 
esetében – amennyiben ezek tárfinanszírozása engedélyezett – az illetékes bolgár 
hatóságoknak kell gondoskodniuk a közösségi jog megfelelő alkalmazásáról.

A Bizottságnak tudomása van arról is, hogy a nemzeti és helyi környezetvédelmi hatóságok
által a Jambol régió hulladékfeldolgozására vonatkozóan hozott határozatokat többször 
megtámadták a nemzeti fellebbezési folyamat keretei között. Mivel a nemzeti bíróságok és 
bírák az uniós jog megfelelő végrehajtásának első számú őrei, és hatáskörükbe tartozik az 
állami szervek tevékenysége és fellépései jogszerűségének ellenőrzése, a Bizottság – a 
Parlamenttel együtt – azt a nézőpontot képviseli, hogy az egyes esetekben nem lép közbe 
mindaddig, amíg nemzeti szinten folyamatban van egy ügy.

Ettől függetlenül a Jambol régió hulladékfeldolgozási tervére vonatkozó, a Bizottság által a 
CHAP (2012)00102. szám alatt iktatott panaszon túlmenően, a Bizottság az újonnan épített 

                                               
1 HL L 26., 2012.1.28., 1–16. o. (az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata)
2  HL L 210, 2006.7.31., 25–78. o.
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hulladéklerakók esetében az uniós környezetvédelmi jog számos állítólagos további 
megsértését tárta fel. A Bizottság ezért uniós kísérleti eljárást1 indít annak érdekében, hogy a 
projektről és az uniós jog más hasonló megsértésének eseteitől további információkat 
gyűjtsön.

A fentiekre figyelemmel a Bizottság e pillanatban nem állapít meg jogsértést. 

A Bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni a Jambol régió hulladékfeldolgozási 
tervének végrehajtását. A további lépésekről való döntés előtt a Bizottság figyelembe fogja 
venni az illetékes bolgár bíróságok ítéleteit is, valamint a folyamatban lévő uniós kísérleti 
eljárás keretében a bolgár hatóságok által benyújtásra kerülő információkat. Ezenfelül az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezését alkalmazni fogja annak 
biztosítására, hogy az uniós forrásokat a nemzeti és az uniós jogszabályokat teljes mértékben 
tiszteletben tartva használják fel. 

Végezetül meg kell jegyezni, hogy nem tartozik a Bizottság hatáskörébe sem annak 
megállapítása, hogy mely területeket kellene hulladéklerakónak kijelölni, sem az ezzel járó 
kockázatok értékelése. Ezek megállapítása a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2013. április 30.

A petíció benyújtója az illetékes bolgár hatóságoknak a Jambol régió hulladékkezelési 
projektjével kapcsolatos több intézkedését kifogásolja. A petíció benyújtója a hatóságok által 
végrehajtott intézkedések törvényességének felülvizsgálatát kéri.

A Jambol régió hulladékkezelési projektje ellen emelt panasz benyújtását követően a 
Bizottság tájékoztatást kért az illetékes bolgár hatóságoktól a projektet, valamint a vonatkozó 
uniós környezetvédelmi jogszabályok, különösen az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv (KHV-irányelv)2

végrehajtását illetően.

A bolgár hatóságok által nyújtott tájékoztatás alapján a „Regionális hulladékkezelő rendszer 
létrehozása Jambol régióban” elnevezésű projektet Jambol település önkormányzata dolgozta 
ki Nova Zagora, Tundzsa, Sliven és Sztrandzsa települések önkormányzatával partnerségben.
A projekt Bulgária 2003–2007 közötti időszakra vonatkozó nemzeti hulladékgazdálkodási 
programjában, illetve az új, 2009–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti 
hulladékgazdálkodási programjában is szerepel, és megvalósítása kiemelt fontosságú 
intézkedésnek tekintendő Jambol régió számára, tekintettel a hulladékkezelés terén fennálló 
uniós és nemzeti jogszabályok végrehajtására. A projekt egy 332 661 lakosú, 149 falut 
számláló 5 települést magában foglaló régiót fed le. A regionális hulladékkezelő rendszer a 
hulladék megfelelő gyűjtését, szállítását, előkezelését és ártalmatlanítását hivatott biztosítani 
30 éven keresztül. Azt követően, hogy a regionális hulladékkezelő rendszer megkezdi 
működését, a Hadzhidimitrovo falu területén fekvő nem veszélyes települési hulladéklerakót 
bezárják és rehabilitálják. A projekt két szakaszra tagolódik jelentős költségvetési 

                                               
1  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm .
2  HL L 26., 2012.1.28., 1–16. o. (az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata)
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szükségleteinek és a végrehajtandó tevékenységek számának köszönhetően. Az első szakasz 
során az alábbi tevékenységekre kerül sor: a regionális hulladéklerakó (kettőből) egyik 
cellájának megépítése; a hulladéklerakóhoz vezető útszakasz felújítása; Jambol, Sliven, Nova 
Zagora és Sztrandzsa települések meglévő hulladéklerakóinak bezárása és rehabilitálása; a 
regionális hulladéklerakó működéséhez szükséges berendezések, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtésre szolgáló konténerek beszerzése.

Jambol önkormányzata a fent említett résztvevő települések önkormányzatával 
együttműködve 2011 augusztusában a projekt első szakasza finanszírozásáért folyamodott a 
2007–2013 közötti környezetvédelmi operatív program BG161PO005/10/2.10/07/22 sz. 
eljárása (Regionális hulladékkezelő rendszer létrehozása) szerint. Az e szakasz 
finanszírozására vonatkozó szerződés aláírására 2012 szeptemberében került sor a 
Környezetvédelmi Minisztérium és Jambol önkormányzata között.

A projektet 2002-ben környezeti hatásvizsgálatnak vetették alá „Hulladéklerakó bővítési 
projekt Jambol települési hulladékához” címen, amelyet követően a Stara Zagora-i Regionális 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelet igazgatója KHV-határozatot adott ki. A KHV-
határozatot 2005-ben megerősítették a meglévő nemzeti jogszabályoknak megfelelően. 2008-
ban integrált engedélyt adtak ki a projekthez, mivel a KHV-határozat kiállításának idején nem 
vették figyelembe a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
2008/1/EK irányelvnek1 a projekt végrehajtásának integrált megközelítésére és az elérhető 
legjobb technikák alkalmazására vonatkozó előírásait. A 2002-ben készült KHV-jelentést 
nyilvános konzultációra bocsátották, amely során a bolgár hatóságok a projekttel kapcsolatos 
közérdekű dokumentumokat terjesztettek elő. Ezt követően engedélyt adtak ki. Végül, de nem 
utolsósorban megemlítendő, hogy az érintett/érdekelt felek részéről nem érkezett a 
jogszabályban rögzített időkereten belül panasz a fent említett KHV-határozattal szemben 
annak kiadása idején.

A projekt eredetileg jóváhagyott címét („Egy települési hulladéklerakó kibővítésére 
vonatkozó projekt Jambolban”) utólag megváltoztatták a Jambol önkormányzatától 2010-ben 
érkező kérésre. A változtatásra azért volt szükség, mivel a projektnek összhangban kellett 
lennie a Nemzeti hulladékgazdálkodási programban felsorolt intézkedésekkel, valamint a 
hulladéklerakók és egyéb hulladékgazdálkodási létesítmények építésérére és működésére 
vonatkozó nemzeti jogszabályokkal. A Regionális Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelet 
megerősítette, hogy a cím módosítása („Regionális hulladékkezelő rendszer létrehozása 
Jambol régióban”) nem változtatott a projekt jellemzőin. A Regionális Környezetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelet részéről érkező e megerősítés a KHV-határozat részét képezi.

Ahogy arra a petíció benyújtója rámutat, az illetékes hatóságok által a projekt vonatkozásában 
kiadott határozatokkal szemben számos fellebbezést nyújtottak be. A Bizottság 
rendelkezésére álló információk alapján, a legtöbb fellebbezést megalapozatlan volta miatt 
elutasították és/vagy a bíróságok megerősítették az illetékes hatóságok határozatait. Tekintve, 
hogy vannak még folyamatban lévő fellebbezések, a Bizottság – a Parlamenttel együtt – azt a 
nézőpontot képviseli, hogy az egyes esetekben nem lép közbe mindaddig, amíg a nemzeti 
szintű eljárás folyamatban van.

                                               
1 HL L 24, 2008.1.29., 8–29. o., (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 
96/61/EK irányelv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata).
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A petíció eredetileg a Stara Zagora-i Regionális Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelethez 
2011 februárjában környezeti hatásvizsgálatra benyújtott másik projektet említ, amelyet aztán 
a projektgazda (Jambol önkormányzata) visszavont. A projekt egy, a Jambol, Nova Zagora, 
Tundzsa, Sliven és Sztrandzsa településeket is kiszolgáló, tervezett regionális hulladékkezelő 
központ építésére irányult Jambol régióban, de nagyobb területen és kapacitással (négy cella a 
nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására; hulladékszelektáló létesítmény; zöldhulladék 
komposztáló üzem; veszélyes háztartási hulladékok átmeneti tárolására alkalmas terület; 
újrahasznosító üzem és építőipari hulladékok lerakójaként használt cella). Mivel a projektet 
környezeti hatásvizsgálatnak vetették alá, KHV-jelentés készült, amelyet jóváhagytak és a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tettek. A projektet azonban 2012 elején visszavonta a 
projektgazda, és a KHV-eljárást megszüntették.

A fentiekre figyelemmel a Bizottság megjegyzi, hogy ebben a szakaszban nincs a közösségi 
jogszabályok megsértésére utaló jel.

A Bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni Jambol régió hulladékfeldolgozási tervének 
végrehajtását, különösen annak második szakaszában. Megjegyzendő, hogy a projekt első 
szakaszának engedélyezése iránti kérelmet Bulgária EU-hoz való csatlakozása előtt nyújtották 
be. Ennélfogva a KHV-irányelv abban az időpontban nem volt alkalmazandó Bulgáriára, és 
nem állapítható meg az uniós jog megsértése.

Amennyiben szükségesnek bizonyul, a Bizottság szolgálatai az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 258. cikkének megfelelően további lépéseket tesznek.

Végül, ismét meg kell jegyezni, hogy nem tartozik a Bizottság hatáskörébe sem annak 
megállapítása, hogy mely területeket kellene hulladéklerakónak kijelölni, sem az ezzel járó 
kockázatok értékelése. Ezek megállapítása a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik.


