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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1405/2007, Ivaylo Asenov Krastev, Bulgarian kansalainen, väestön 
terveyden ja elämän sekä ympäristön suojelun ryhmittymän puolesta, kiinteille 
yhdyskuntajätteille tarkoitetun kaatopaikan laittomasta toiminnasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä edustaa kansalaisia, joihin ovat vaikuttaneet pääkaupungin 
viranomaisten toimenpiteet. Viranomaiset ottivat 4. joulukuuta 2007 käyttöön 
sääntelemättömän kiinteille yhdyskuntajätteille tarkoitetun kaatopaikan, joka sijaitsee aivan 
lähellä asukkaiden koteja. Ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu, vaikka Århusin 
yleissopimuksessa määrätään allekirjoittajavaltioille velvollisuus suorittaa pakollinen 
ympäristövaikutusten arviointi kapasiteetiltaan yli 25 000 tonnin kaatopaikoilla. 
Pääkaupungin viranomaisten Bulgarian tasavallan ministerineuvoston julkisen tuen turvin 
harjoittama toimintaa perustuu lupaan, joka ei ole tullut voimaan. Kaatopaikkalupa annettiin 
3. joulukuuta 2007 ja on täytäntöönpanokelpoinen 14 päivän pituisen muutoksenhakuajan 
päätyttyä. Oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen on rajoitettu tuntuvasti, ja Suhodolin 
asuinalueelle on perustettu useita tarkastusasemia. Vetoomuksen esittäjä pyytää toteuttamaan 
tarvittavat kiireelliset toimenpiteet, jotta edellä kuvattu sääntelemättömän kaatopaikan laiton 
toiminta saadaan loppumaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä edustaa kansalaisia, joihin toimenpiteet ovat vaikuttaneet, ja väittää, että 
pääkaupungin viranomaiset ottivat 4. joulukuuta 2007 käyttöön sääntelemättömän kiinteille 
yhdyskuntajätteille tarkoitetun kaatopaikan, joka sijaitsee aivan lähellä asukkaiden koteja.

Vetoomuksen esittäjän mukaan
– ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu, vaikka Århusin yleissopimuksessa määrätään 

allekirjoittajavaltioille velvollisuus suorittaa pakollinen ympäristövaikutusten arviointi 
kapasiteetiltaan yli 25 000 tonnin kaatopaikoilla,

– pääkaupungin viranomaisten Bulgarian tasavallan ministerineuvoston julkisen tuen turvin 
harjoittama toimintaa perustuu lupaan, joka ei ole tullut voimaan. Kaatopaikkalupa 
annettiin 3. joulukuuta 2007 ja se on täytäntöönpanokelpoinen 14 päivän pituisen 
muutoksenhakuajan päätyttyä.

Hän pyytää toteuttamaan tarvittavat kiireelliset toimenpiteet, jotta edellä kuvattu 
sääntelemättömän kaatopaikan laiton toiminta saadaan loppumaan.

Komissio on käynnistänyt menettelyjä Bulgariaa vastaan, koska Sofiassa ei ole asianmukaista 
jätehuolto- ja jätteidenkäsittelyjärjestelmää. Virallinen huomautus lähetettiin 
23. lokakuuta 20071. Huomautuksessaan komissio väitti, että Bulgaria on laiminlyönyt 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen sen varmistamiseksi, että jätteet hyödynnetään tai 
niistä huolehditaan vaarantamatta ihmisten terveyttä ja käyttämättä menettelyjä tai 
menetelmiä, joista voi aiheutua vahinkoa ympäristölle ja erityisesti, että ei vaaranneta vesiä, 
ilmaa, maaperää ja kasveja tai eläimiä, ei tuoteta melu- tai hajuhaittoja eikä vahingoiteta 
haitallisesti maaseutua tai erityisalueita (jätteistä annetun direktiivin 2006/12/EY2 4 artiklan 
1 kohta). Komissio huomautti myös, että Bulgaria rikkoo velvoitteitaan, joiden mukaan sen on 
perustettava yhtenäinen ja riittävä käsittelylaitosten verkosto, jonka avulla on mahdollista 
huolehtia jätteistä jossakin lähimmistä asianmukaisista laitoksista sopivimpien menetelmien ja 
teknologian avulla siten, että varmistetaan korkeatasoinen ympäristön ja ihmisten terveyden 
suojelu, ottaen huomioon parhaan saatavilla olevan teknologian, josta ei aiheudu liiallisia 
kustannuksia (saman direktiivin 5 artikla).

Suhodolin kaatopaikan hyödyntämiseen liittyen ja äskettäisen tiedonhankintamatkan tuloksien 
johdosta komissio kiinnitti Bulgarian hallituksen huomion siihen, että jätteitä on käsiteltävä 
jätehuoltoa koskevan EY:n lainsäädännön mukaisesti. Tiedonhankintamatkan jälkeen 
komissiolle ilmoitettiin, että IPPC-lainsäädännön soveltamisesta vastaava toimivaltainen 
viranomainen eli ympäristön- ja vesiensuojeluministeriö oli myöntänyt tarvittavan 
IPPC-luvan Suhodolin kaatopaikan II-vaihetta varten 6. elokuuta 2008 (yhtenäistetty lupa 
nro 255-HO/2008). Bulgarian viranomaisten antamien tietojen mukaan julkisia 
kuulemistilaisuuksia järjestettiin luvanmyöntämismenettelyn aikana.

                                               
1 Lehdistötiedote: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 EUVL L 114 , 27.4.2006
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Komissio jatkaa Sofian kaupungissa syntyvän kotitalousjätteen asianmukaisten 
käsittelylaitosten verkoston puutetta koskevan tapauksen käsittelyä ja valvoo, että EY:n 
lainsäädäntöä noudatetaan kaikkien asianomaisten jätehuoltolaitosten rakentamisen ja 
toiminnan yhteydessä, myös Suhodolin kaatopaikalla.
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