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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1353/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais D. D., 
par atkritumu poligona būvniecību Jambolas reģionā, Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret ieceri būvēt reģionālo atkritumu apstrādes centru 
Jambolā, kas paredz apkalpot piecas apdzīvotas vietas: Jambolu, Slivenu, Nova Zagoru, 
Tundžu un Straldžu. Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par vairākiem pārkāpumiem, piemēram, ka 
projekta tehniski ekonomiskais pamatojums neatbilst Eiropas direktīvās noteiktajām 
prasībām, ietekmes uz vidi novērtējums satur nepatiesu informāciju, sabiedriskā apspriešana 
nav notikusi pienācīgā veidā, kā arī iestādes nav nodrošinājušas ieinteresētās sabiedrības 
pārstāvju piekļuvi visiem ar projektu saistītajiem dokumentiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
tādēļ lūdz izmeklēt šā projekta, kā arī Vides ministrijas un vietējo un reģionālo varas iestāžu 
veikto darbību likumību. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 20. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 24. oktobrī

Atkritumu poligonus ES līmenī reglamentē Direktīva 1999/31/EK1 par atkritumu poligoniem.
Izvēloties vietu poligonam, jāievēro vairāki nosacījumi, kas uzskaitīti Direktīvas par 
atkritumu poligoniem I pielikumā. Poligona darbību var atļaut tikai tad, ja tā parametri 
attiecībā uz iepriekšminētajām prasībām vai veicamie novēršanas pasākumi liecina, ka 
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poligons nerada nopietnus draudus videi. Dalībvalstu kompetentās iestādes lemj par atkritumu 
poligona atrašanās vietu un atļaujas piešķiršanu tā darbībai. Iestādēm ir jānovērtē riski, kas 
saistīti ar jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu uzstādīšanu. Komisija nevar iejaukties 
dalībvalstu iestāžu lēmumu pieņemšanā par šo infrastruktūru atrašanās vietu un parametriem, 
ciktāl lēmumi tiek pieņemti atbilstīgi ES vides tiesību aktiem.

Turklāt saskaņā ar Direktīvas par atkritumu poligoniem 8. pantu kompetentā iestāde poligona 
turēšanas atļauju izdod tikai tad, ja pārliecinās, ka atkritumu poligons pilnībā atbilst visām 
prasībām, kas noteiktas Direktīvā par atkritumu poligoniem un citos piemērojamos tiesību 
aktos.

Pie tam Direktīva 2011/92/ES1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (pazīstama kā Ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN direktīva) attiecas arī uz 
iekārtām atkritumu noglabāšanai. Šajā direktīvā ir noteikts, ka pirms attīstības apstiprināšanas 
tiem projektiem, kuriem varētu būt nozīmīga ietekme uz vidi inter alia to rakstura, apjoma vai 
atrašanās vietas dēļ, ir jāveic to ietekmes uz vidi novērtējums. Saskaņā ar direktīvu IVN ir 
obligāts bīstamo un nebīstamo atkritumu noglabāšanas poligonu iekārtām, kuru ražošanas 
jauda pārsniedz 100 tonnu dienā. Attiecībā uz visiem citiem poligoniem dalībvalstu iestādēm, 
izskatot katru gadījumu atsevišķi vai ievērojot to noteiktos limitus vai kritērijus, jānosaka, vai 
projektu attīstības ietekme uz vidi būtu jānovērtē. Ir jāņem vēra kritēriji, kas noteikti IVN 
direktīvas III pielikumā.

Turklāt saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/20062, ar ko paredz vispārīgus noteikumus 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka fondu atbalsts ir saderīgs 
ar citām Kopienas politikas jomām un atbilst Kopienas tiesību aktiem. Tādēļ Bulgārijas 
kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina pareiza acquis piemērošana attiecībā uz ES 
līdzfinansētajiem projektiem, ja šādi projekti tiek apstiprināti līdzfinansēšanai.

Komisija arī ņem vērā vairākas sūdzības par valsts un vietējo varas iestāžu pieņemtajiem 
lēmumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu Jambolas reģionā, kuras ir iesniegtas 
atbilstoši valsts pārsūdzēšanas kārtībai. Tā kā valsts tiesas un tiesneši ir galvenie pienācīgas 
Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanas uzraugi, kas ir pilnvaroti pārbaudīt valsts 
pārvaldes iestāžu veikto rīcību un darbību likumību, Komisija ar Parlamenta piekrišanu 
neiejaucas individuālās lietās, par kurām vēl jāpieņem lēmums.

Tomēr Komisija ir konstatējusi virkni iespējamu ES vides tiesību aktu pārkāpumu attiecībā uz 
nesen būvētajiem poligoniem, neaprobežojoties tikai ar sūdzībām par atkritumu 
apsaimniekošanas projektu Jambolas reģionā, ko Komisija reģistrējusi ar atsauces 
Nr. CHAP (2012)00102. Tādēļ Komisija uzsāk ES izmēģinājuma procedūru3, lai prasītu 
papildu informāciju par projektu, kā arī par citiem līdzīgiem ES tiesību aktu pārkāpumu 
gadījumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija šobrīd nevar konstatēt attiecīgo acquis prasību izpildes 
pārkāpumus.

                                               
1

OV L 26, 28.1.2012., 1.‒16. lpp. (Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu kodificētā versija, kurā izdarīti grozījumi).
2
  OV L 210, 31.7.2006., 25.–78. lpp.

3  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm.
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Komisija turpinās uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanas projekta īstenošanu Jambolas 
reģionā. Lemjot par tālāku rīcību, tā ņems vērā arī attiecīgo Bulgārijas tiesu spriedumus, kā 
arī informāciju, kas Bulgārijas iestādēm ir jāiesniedz saskaņā ar uzsākto ES izmēģinājuma 
procedūru. Turklāt tiks piemēroti visi Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006 paredzētie 
attiecīgie noteikumi, lai nodrošinātu to, ka ES fondus izmanto, pilnībā ievērojot valsts un ES 
tiesību aktus.

Visbeidzot, ir jānorāda, ka ne vietu noteikšana, kuras būtu jāizmanto kā atkritumu poligoni, ne 
ar to saistīto risku novērtēšana nav Komisijas kompetencē. Šīs darbības ietilpst valsts iestāžu 
uzdevumos.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret vairākām darbībām, ko veikušas attiecīgās Bulgārijas 
iestādes attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas projektu Jambolā. Lūgumraksta iesniedzējs 
prasa izmeklēt iestāžu darbību likumību.

Komisija pēc lūgumraksta iesniedzēja sūdzības attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas 
projektu Jambolā saņemšanas pieprasīja no kompetentajām Bulgārijas iestādēm informāciju 
par šo projektu un par attiecīgo ES tiesību aktu vides jomā īstenošanu, īpaši attiecībā uz 
Direktīvu 2011/92/ES1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN direktīvas).

Saskaņā ar Bulgārijas iestāžu sniegto informāciju projektu „Reģionālas atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas izveide Jambolas reģionam” attīstīja Jambolas pašvaldība 
partnerībā ar Nova Zagoras, Tundžas, Slivena un Straldžas pašvaldībām. Projekts ir ietverts 
Bulgārijas Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā 2003.–2007. gadam, kā arī jaunajā 
Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā 2009.–2013. gadam2, un tā īstenošana tiek uzskatīta 
par prioritāru pasākumu Jambolas reģionam, ņemot vērā ES un valsts tiesību aktu īstenošanu 
atkritumu apsaimniekošanas jomā. Projektā ir paredzēts ietvert reģionu ar 149 apdzīvotām 
vietām un 5 pašvaldībām, kurās dzīvo 332 661 iedzīvotājs. Reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma ir projektēta, lai nodrošinātu atkritumu pienācīgu savākšanu, 
transportēšanu, priekšapstrādi un noglabāšanu 30 gadu periodā. Pašreizējais pašvaldības 
nebīstamo atkritumu poligons, kas atrodas Hadžidimitrovo ciema teritorijā, tiks slēgts un 
rekultivēts, tiklīdz sāks darboties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Ievērojamo 
budžeta vajadzību un daudzo īstenojamo pasākumu dēļ projekts ir sadalīts divos posmos.
Pirmais posms ietvers reģionāla poligona 1. nodalījumu (no diviem); pievadceļa 
rekonstrukciju; pašreizējo poligonu slēgšanu un rekultivēšanu Jambolas, Slivena, Nova 
Zagoras un Straldžas pašvaldībās; iekārtas iegādāšanos reģionāla poligona ekspluatācijai, kā 
arī atsevišķai savākšanai paredzētu konteineru iepirkšanu.

Jambolas pašvaldība sadarbībā ar iepriekš minētajām iesaistītajām pašvaldībām 2011. gada 
augustā pieteicās uz šā projekta pirmā posma finansējumu saskaņā ar 2007.–2013. gada Vides 
rīcības programmas procedūru BG161PO005/10/2.10/07/22 (Reģionālo atkritumu 
                                               
1  OV L 26, 28.1.2012., 1.–16. lpp. (Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu kodificētā versija, kurā izdarīti grozījumi).
2 http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Programi/NWMP_2009-2013_FINAL.doc.
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apsaimniekošanas sistēmu izveide). Līgums par šīs posma finansēšanu tika parakstīts starp 
Vides ministriju un Jambolas pašvaldību 2012. gada septembrī.

Projekts 2002. gadā tika pakļauts IVN procedūrai ar nosaukumu „Projekts Jambolas sadzīves 
atkritumu poligona ekspluatācijas paplašināšanai”, kuras rezultātā Stara Zagoras Reģionālās 
vides un ūdens inspekcijas (RIEW) direktors izdeva IVN lēmumu. IVN lēmums tika atkārtoti 
apstiprināts 2005. gadā saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem. Projektam 
2008. gadā tika izdota integrēta atļauja, jo IVN lēmuma izdošanas laikā integrēta pieeja 
projekta īstenošanai un vislabāko pieejamo tehnisko paņēmienu (BAT) piemērošana netika 
ņemta vērā, kā prasīts Direktīvā 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli1. IVN ziņojums, ko sagatavoja 2002. gadā, tika nodots sabiedriskai apspriešanai, un 
Bulgārijas iestādes ir uzrādījušas attiecīgus dokumentus par sabiedrības interesi par šo 
projektu. Pēc tam tika dota attīstības piekrišana. Visbeidzot, ir svarīgi atzīmēt, ka ietekmei 
pakļautās ieinteresētās personas nav cēlušas sūdzības likumā noteiktajos termiņos, lai 
apstrīdētu iepriekš minēto IVN lēmumu tā izdošanas laikā.

Atļautā projekta sākotnējais nosaukums „Projekts Jambolas sadzīves atkritumu poligona 
ekspluatācijas paplašināšanai” vēlāk tika grozīts, pamatojoties uz Jambolas pašvaldības 
prasību 2010. gadā. Grozījums bija nepieciešams, jo projektam vajadzēja atbilst pasākumiem, 
kas izklāstīti Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā, un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem 
par atkritumu poligonu un citu atkritumu apstrādes iekārtu celtniecību un ekspluatāciju. RIEW
apstiprināja, ka nosaukuma maiņa (uz „Reģionālas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
izveide Jambolas reģionā”) nemainīja projekta būtību. Šis RIEW apstiprinājums ir IVN 
lēmuma sastāvdaļa.

Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, vairākkārt ir sniegtas apelācijas pret kompetento iestāžu 
izdotajiem lēmumiem par šo projektu. Atbilstoši Komisijas rīcībā esošai informācijai lielākā 
daļa apelāciju tika vai nu noraidītas kā nepamatotas, un/vai arī tiesas apstiprināja attiecīgo 
kompetento iestāžu lēmumus. Ņemot vērā, ka joprojām tiek izskatītas sūdzības, Komisijas 
politika, kā paredzējis Parlaments, ir neiejaukties individuālās lietās, ja ir uzsāktas valsts 
procedūras.

Lūgumraksts, kas 2011. gada februārī tika iesniegta Stara Zagoras RIEW, lai tā veiktu IVN, 
sākotnēji bija veltīts citam projektam, ko attīstītājs (Jambolas pašvaldība) vēlāk atsauca.
Projektā bija paredzēta reģionāla centra būvniecība atkritumu apsaimniekošanai Jambolas 
reģionā, kas apkalpotu arī Jambolas, Nova Zagoras, Tundžas, Slivena un Straldžas 
pašvaldības, bet ar plašāku apjomu un ražošanas jaudu (četri nodalījumi nebīstamu atkritumu 
noglabāšanai; atkritumu atdalīšanas iekārta; kompostēšanas iekārta zaļiem atkritumiem;
bīstamu mājsaimniecības atkritumu pagaidu uzglabāšanas laukums; celtniecības atkritumu 
pārstrādes iekārta un nodalījums noglabāšanai). Tā kā projekts bija pakļauts IVN, tika 
sagatavots un apstiprināts IVN ziņojums, un tas tika nodots sabiedriskai apspriešanai. Tomēr 
attīstītājs projektu atsauca 2012. gada sākumā un IVN procedūra tika izbeigta.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija atzīmē, ka nekas nenorāda, ka attiecīgās acquis
prasības būtu pārkāptas šajā posmā.

                                               
1 OV L 24 29.1.2008., 8.–29. lpp. (Direktīvas 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 
kodificētā versija, kurā izdarīti grozījumi).
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Komisija turpinās uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanas projekta īstenošanu Jambolas 
reģionā, jo īpaši otrā posma laikā. Jāatzīmē, ka iesniegums par attīstības atļaujas izsniegšanu 
šim projektam bija iesniegts pirms datuma, kad Bulgārija pievienojās ES. Tādējādi IVN 
direktīva nebija piemērojama Bulgārijai tajā brīdī un ES tiesību aktu pārkāpums nav 
konstatējams.

Ja tiks pierādīts, ka ir nepieciešama tālāka no Līguma par Eiropas Savienības darbību 
258. panta izrietoša darbība, tad to uzņemsies Komisijas dienesti.

Visbeidzot, ir vēlreiz jānorāda, ka ne vietu noteikšana, kuras būtu jāizmanto kā atkritumu 
poligoni, ne ar to saistīto risku novērtēšana nav Komisijas kompetencē. Šīs darbības ietilpst 
valsts iestāžu uzdevumos.


