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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv pilsoņus, ko ietekmē galvaspilsētas municipalitātes rīcība, 
2007. gada 4. decembrī sākot nelikumīgu neregulētā cieto sadzīves atkritumu poligona 
ekspluatāciju tiešā pilsoņu māju tuvumā. Novērtējums par ietekmi uz vidi netika veikts, lai 
gan Orhūsas Konvencija uzliek par pienākumu to ratificējušām valstīm veikt obligātu 
ietekmes uz vidi novērtējumu atkritumu poligoniem, kuru ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas. 
Galvaspilsētas municipalitāte, ko publiski atbalsta Bulgārijas Republikas Ministru padome, 
veic darbības, pamatojoties uz atļauju, kas vēl nav stājusies spēkā. Apglabāšanas atļauja tika 
izsniegta 2007. gada 3. decembrī, un tā stājas spēkā pēc 14 dienu termiņa, kura laikā var 
iesniegt apelācijas. Tiesības uz brīvu pārvietošanos ir stipri ierobežotas, un Suhodolas rajonā 
ir uzstādīti vairāki kontrolpunkti. Viņš prasa veikt steidzamus pasākumus, lai izbeigtu minētā 
neregulētā atkritumu poligona nelikumīgu ekspluatāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 21. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī. 

Saskaņā ar informāciju, ko sniedzis lūgumraksta iesniedzējs, kurš pārstāv iedzīvotājus,
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Galvaspilsētas municipalitāte 2007. gada 4. decembrī it kā sāka nelikumīgi ekspluatēt
neregulētu cieto atkritumu poligonu, tiešā pilsoņu māju tuvumā.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata:
– ka ietekmes uz vidi novērtējums netika veikts, kaut gan Orhūsas Konvencija uzliek par 

pienākumu līgumslēdzējām valstīm veikt obligāto ietekmes uz vidi novērtējumu atkritumu 
poligoniem, kuru kapacitāte ir lielāka par 25000 t; 

– ka Galvaspilsētas municipalitāte, ko publiski atbalsta Bulgārijas Republikas Ministru 
padome, veica darbības, pamatojoties uz atļauju, kas vēl nav stājusies spēkā. Apglabāšanas 
atļauja tika izsniegta 2007. gada 3. decembrī, un tā stājas spēkā pēc 14 dienu termiņa, kura 
laikā var iesniegt apelācijas.

Viņš lūdz steidzami veikt darbības, lai izbeigtu neregulētā cieto atkritumu poligona 
nelikumīgu ekspluatāciju.   

Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Bulgāriju par nepietiekamu atkritumu 
apsaimniekošanas un apglabāšanas sistēmu Sofijā. Brīdinājuma vēstule tika sūtīta 2007. gada 
23.oktobrī1. Savā vēstulē Komisija uzsvēra, ka Bulgārija nav veikusi nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, neapdraudot cilvēku 
veselību un neizmantojot metodes vai darbības, kas varētu radīt kaitējumu videi, un jo īpaši,
neapdraudot ūdeņus, gaisu, augsni, augus un dzīvniekus, neradot traucējošus trokšņus un 
smakas, neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši aizsargājamām teritorijām (Direktīvas 
2006/12/EK par atkritumiem 4. panta 1. punkts2). Komisija ir arī novērojusi, ka Bulgārija nav 
pildījusi savu pienākumu nodrošināt integrētu un pietiekamu atkritumu apglabāšanas iekārtu 
tīklu, kas dotu iespēju apglabāt atkritumus vienā no tuvākajām piemērotajām atkritumu 
apglabāšanas vietām, izmantojot piemērotākās metodes un tehnoloģijas, lai nodrošinātu 
augsta līmeņa vides un cilvēka veselības aizsardzību, ņemot vērā labākās pieejamās 
tehnoloģijas, kurām nav nesamērīgi augstas izmaksas (tās pašas direktīvas 5. pants).

Kas attiecas uz Suhodolas pildizgāztuves izmantošanu, pēc nesenās faktu vākšanas misijas 
Komisija vērsa Bulgārijas valdības uzmanību uz to, ka atkritumi ir jāapsaimnieko saskaņā ar 
EK tiesību aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Pēc šīs misijas Komisija tika informēta, 
ka Vides un ūdens ministrija kā kompetentā iestāde par tiesību aktu par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli piemērošanu (IPPC) izsniedza nepieciešamo IPPC atļauju 
Suhodolas pildizgāztuves II Posma darbībai 2008. gada 6. augustā (Integrētā atļauja Nr. 255-
HO/2008). Saskaņā ar Bulgārijas varas iestāžu sniegto informāciju, atļaujas izsniegšanas 
procedūras ietvaros notika konsultācijas ar sabiedrību.

Komisija uzsāks lietu par nepietiekamu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu tīklu Sofijas 
pilsētā radīto mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanai un uzraudzīs visu attiecīgo 
atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, tai skaitā Suhodolas pildizgāztuves, būvniecības un 
darbības atbilstību EK tiesību aktiem. 

                                               
1 Paziņojums presei:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 Oficiālais Vēstnesis L 114, 27/04/2006
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