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Tárgy: Ivaylo Asenov Krastev, bolgár állampolgár által „a lakosság és a környezet 
egészségének és életének védelméért” elnevezésű szervezet nevében benyújtott, 
1405/2007. számú petíció egy lakossági szilárdhulladék-lerakó illegális 
működéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fővárosi önkormányzat intézkedései által érintett polgárokat képviseli 
azon ügy kapcsán, hogy az önkormányzat 2007. december 4-én jogellenesen működtetni 
kezdett egy szabályozást nélkülöző lakossági szilárdhulladék-kezelő telepet, amely a polgárok 
otthonainak közvetlen közelében helyezkedik el. Környezeti hatásvizsgálat elvégzésére nem 
került sor annak ellenére, hogy az Aarhusi Egyezmény a 25 000 tonna kapacitást meghaladó 
hulladéklerakó telepek esetében kötelezi az aláíró államokat kötelező környezeti 
hatásvizsgálat elvégzésére. A Bolgár Köztársaság Minisztertanácsa által nyilvánosan 
támogatott fővárosi önkormányzat egy, még nem hatályos engedély alapján végzi 
tevékenységeit. A hulladéklerakásra vonatkozó engedélyt 2007. december 3-án adták ki, és 
egy 14 napos fellebbezési határidőt követően lép hatályba. A mozgásszabadság jogát súlyosan 
korlátozzák és több ellenőrző pontot állítottak fel a Suhodol lakókörzetben. A petíció 
benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy sürgősen tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a fent említett, szabályozást nélkülöző hulladéklerakó telep illegális 
működtetésének beszüntetésére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója szerint, aki az érintett polgárokat képviseli, a fővárosi önkormányzat 
2007. december 4-én állítólag jogellenesen működtetni kezdett egy szabályozást nélkülöző 
lakossági szilárdhulladék-kezelő telepet, amely a polgárok otthonainak közvetlen közelében 
helyezkedik el.

A petíció benyújtója a következőket állítja:
– környezeti hatásvizsgálat elvégzésére nem került sor annak ellenére, hogy az Aarhusi 

Egyezmény a 25 000 tonna kapacitást meghaladó hulladéklerakó telepek esetében kötelezi 
az aláíró államokat kötelező környezeti hatásvizsgálat elvégzésére; 

– a Bolgár Köztársaság Minisztertanácsa által nyilvánosan támogatott fővárosi 
önkormányzat egy, még nem hatályos engedély alapján végezte tevékenységeit A 
hulladéklerakásra vonatkozó engedélyt 2007. december 3-án adták ki, és egy 14 napos 
fellebbezési határidőt követően lép hatályba. 

A petíció benyújtója a szabályozást nélkülöző hulladéklerakó telep jogszerűtlen
működtetésének beszüntetéséhez szükséges intézkedések sürgős megtételét kéri.

A Bizottság eljárást indított Bulgária ellen amiatt, hogy Szófiában a hulladékgazdálkodás és -
ártalmatlanítás tekintetében nem működik megfelelő rendszer. A Bizottság 2007. október 23-
án hivatalos figyelmeztető levelet küldött1. Ebben a levélben a Bizottság azt állította, hogy 
Bulgária elmulasztotta megtenni a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség veszélyeztetése, valamint 
anélkül történjen, hogy az alkalmazott eljárások vagy módszerek károsítanák a környezetet, és
különösen ne jelentsen kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény- és állatvilágra
nézve, ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot, valamint ne befolyásolja hátrányosan a 
tájjelleget vagy a különleges érdeklődésre számot tartó helyeket (a hulladékokról szóló 
2006/12/EK irányelv2 4. cikkének (1) bekezdése). A Bizottság azt is észrevételezte, hogy 
Bulgária megszegte arra vonatkozó kötelezettségeit, hogy – figyelembe véve az elérhető 
legjobb technológiákat, amelyek költsége elfogadható – olyan integrált és megfelelő 
hulladékártalmatlanító hálózatot hozzon létre, amely alkalmas arra, hogy a hulladék az egyik 
legközelebbi, a célnak megfelelő létesítményben legyen ártalmatlanítható a leginkább 
alkalmas módszerek és technológiák segítségével, annak érdekében, hogy biztosítható legyen 
a környezet- és az egészségvédelem magas szintje (ugyanezen irányelv 5. cikke).

A Suhodol hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatban a Bizottság a legutóbbi tényfeltáró 
látogatást követően felhívta a bolgár kormány figyelmét arra, hogy a hulladékot a 
hulladékgazdálkodásról szóló közösségi jogszabálynak megfelelően kell kezelni. A 
küldöttségi látogatást követően a Bizottságot arról tájékoztatták, hogy a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium – az IPPC-jogszabály alkalmazása tekintetében illetékes hatóság –

                                               
1 Sajtóközlemény:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 Hivatalos Lap L 114., 2006.4.27.
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2008. augusztus 6-án kiadta a Suhodol hulladéklerakó II. szakaszának üzemeltetéséhez 
szükséges IPPC-engedélyt (255-HO/2008. sz. integrált engedély). A bolgár hatóságok által 
szolgáltatott információk alapján az engedélyezési eljárás keretében sor került nyilvános 
konzultációkra.

A Bizottság tovább foglalkozik az üggyel a Szófiában keletkező háztartási hulladék 
kezeléséhez szükséges, megfelelő hulladékgazdálkodási létesítmények hálózatának hiánya 
miatt, és ellenőrizni fogja a közösségi jog betartását az összes érintett hulladékgazdálkodási 
létesítmény, többek között a Suhodol hulladéklerakó építése és üzemeltetése terén.  
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