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Dotyczy: Petycji 1334/2008, którą złożył Vasil Kadrinov (Bułgaria), z 509 podpisami, 
w sprawie zanieczyszczenia metalami wody i gleby w bułgarskim mieście 
Poibrene

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na poważne zanieczyszczenie metalami gleby i wody 
w bułgarskim mieście Poibrene. Zaznacza on, że odnośne substancje to arszenik, miedź, kadm 
i inne metale ciężkie. Stwarzają one zagrożenie dla zdrowia i dobra lokalnych mieszkańców, 
szczególnie dzieci. Ponadto zanieczyszczenie gruntów rolnych na przedmiotowym obszarze 
uniemożliwia rolnikom uzyskiwanie zarobków zapewniających dostateczny poziom życia. 
W związku z tym składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

W petycji opisano zanieczyszczenie wody pitnej i gleby metalami ciężkimi we wsi Poibrene 
(gmina Panagyurishte w okręgu Pazardzik w Bułgarii). Składający petycję wyraża
zaniepokojenie wpływem tych warunków na zdrowie i zwraca się o:

– określenie źródła zanieczyszczenia i zapobieżenie mu w przyszłości;
– rekultywację zanieczyszczonego obszaru;
– odszkodowanie dla mieszkańców wsi za szkody dotyczące ich mienia i uszczerbek na 
zdrowiu.

Przyczyną zanieczyszczenia, o którym mowa w petycji i którego istnienie potwierdzają 
władze Bułgarii, jest działalność przemysłowa (górnictwo, wydobycie i przetwarzanie miedzi) 
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prowadzona w przeszłości przez przedsiębiorstwa w zlewisku lokalnej rzeki. Rzeka ta należy 
do dorzecza rzeki Maritsa. Prowadzona w przeszłości działalność doprowadziła do 
zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, w tym również wody 
wykorzystywanej jako woda pitna w Poibrene.

Prawo UE mające zastosowanie w tym przypadku:

a) w odniesieniu do jakości wody pitnej – dyrektywa w sprawie wody pitnej1;
b) w odniesieniu do jakości środowiska wodnego (jakość rzek i wód gruntowych) – ramowa 
dyrektywa wodna2.

Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie gleby, brak jest obowiązującego prawa UE dotyczącego 
jakości gleby lub unieszkodliwiania zanieczyszczeń gleby. W 2006 r. Komisja zaproponowała 
dyrektywę ustanawiającą ramy w zakresie ochrony gleby i zmieniającą dyrektywę 
2004/35/WE3. Jednak po pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim Rada nie podjęła 
decyzji w sprawie wspólnego stanowiska4.

W przypadku szkód dotyczących mienia lub uszczerbku na zdrowiu w prawie UE brak jest 
przepisów przewidujących odszkodowanie.

W odniesieniu do wody pitnej dyrektywa w sprawie wody pitnej wprowadza szereg 
obowiązków:
– normy jakości dotyczące wody pitnej dostarczanej konsumentom, uwzględniające m.in. 
metale, o których mowa w petycji (arszenik, miedź i kadm);
– regularne kontrolowanie jakości wody pitnej i informowanie konsumentów o jakości wody 
pitnej;
– w przypadku nieprzestrzegania norm jakości – środki ograniczające używanie, 
poinformowanie zainteresowanych konsumentów i działania naprawcze.

Po odkryciu zagrożenia w wyniku monitorowania podwyższonego poziomu stężenia 
arszeniku (20 μg/l w porównaniu z dopuszczalnym stężeniem 10 μg/l) władze poinformowały 
konsumentów, zarządziły ograniczenie używania (zakaz picia i przygotowywania posiłków), 
dostarczały wodę cysternami i rozpoczęły poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia 
w wodę. Zgodnie z najnowszymi danymi stężenie arszeniku w wodzie pitnej spadło 
z ok. 20 μg/l do 13 μg/l. Wartość ta wciąż jednak przekracza o 3 μg/l dopuszczalne stężenie 
przewidziane w dyrektywie w sprawie wody pitnej. Wartości pozostałych parametrów są 
zgodne z dyrektywą w sprawie wody pitnej.

Opracowano projekt zaopatrzenia w wodę z sąsiedniego źródła (spełniającego normy jakości 
przewidziane w dyrektywie w sprawie wody pitnej), a także zakończono procedurę udzielania 
zamówień publicznych i wydania zezwolenia, a rząd zapewnił finansowanie. Prace 
budowlane już się rozpoczęły. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez władze Bułgarii 

                                               
1 Dyrektywa 98/83/WE, Dz.U. L 330 z 5.12.1998 r.
2 Dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000 r.
3 COM(2006) 232 z 22.9.2006 r.
4 Komunikat prasowy Rady z 2 grudnia 2007 r.: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&aged=0&lg=en&guiLa
nguage=en
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zakończenie realizacji projektu przewidziano na połowę 2009 r.

Odnośnie do jakości środowiska wodnego (jakość rzek i wód gruntowych) władze Bułgarii, 
stosując się do art. 5 ramowej dyrektywy wodnej, zidentyfikowały szereg wód w dorzeczu 
rzeki Maritsa, które obecnie nie spełniają ekologicznych standardów jakości (realizacja celów 
środowiskowych jest przez to zagrożona). Opracowywane obecnie w oparciu o ramową 
dyrektywę wodną plany i programy:

– będą musiały zawierać dogłębną analizę występującego zanieczyszczenia wód (w tym 
zanieczyszczenia metalami), a także środki zaradcze i zapobiegawcze niezbędne do realizacji 
celu środowiskowego, jakim jest osiągnięcie „dobrego stanu” wszystkich wód, z reguły do 
roku 2015;
– będą musiały być opracowywane z udziałem społeczeństwa, obywateli, gmin, 
zainteresowanych podmiotów i organizacji pozarządowych;
– mają być gotowe do 22 grudnia 2009 r. 

Komisja będzie się bacznie przyglądać tym planom i programom, aby były zgodne z 
dyrektywą.

Istnieje prawny obowiązek zaopatrzenia obywateli w wodę pitną spełniającą wymogi 
dyrektywy w sprawie wody pitnej. Podejmowane działania (zakaz picia i używania do 
przygotowywania posiłków, dostarczanie wody pitnej cysternami, prace budowlane mające 
zagwarantować zaopatrzenie w wodę pitną z sąsiedniego źródła) są zgodne z obowiązkami 
wynikającymi z art. 8 dyrektywy w sprawie wody pitnej.

W związku z jakością środowiska wodnego (jakość rzek i wód gruntowych) władze Bułgarii 
będą zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków mających na celu zaradzenie tej sytuacji 
w planach i programach wynikających z ramowej dyrektywy wodnej, które mają być gotowe 
do 22 grudnia 2009 r. Komisja będzie się bacznie przyglądać tym planom i programom, 
weryfikując ich zgodność z dyrektywą.

Komisja nie dysponuje podstawą prawną pozwalającą jej na interwencję w sprawie jakości 
gleby i jej zanieczyszczenia w wyniku działalności przemysłowej w przeszłości.

Podstawy prawnej umożliwiającej Komisji podjęcie działań brakuje również w odniesieniu do 
odszkodowań za szkody dotyczące mienia i zagrożeń dla zdrowia. Pomimo prawa krajowego 
regulującego podobne kwestie dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko1

wyraźnie wyklucza ze swojego zakresu stosowania szkody wyrządzone przez emisje, 
wydarzenia i incydenty, które miały miejsce przed 30 kwietnia 2007 r., a także wszelkiego 
rodzaju „tradycyjne” szkody, takie jak szkody na osobie, straty gospodarcze i szkody 
dotyczące mienia. Składający petycję musieliby więc zwrócić się do kompetentnych sądów i 
organów w Bułgarii.

Kwestia zanieczyszczenia wody w Poibrene była również tematem pytań pisemnych 
E-6420/07 i E-4187/08, złożonych przez posłanki Groen-Kouwenhoven i Kallenbach.

                                               
1 Dyrektywa 2004/35/WE, Dz.U. L 143 z 30.04.2004 r.


