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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1640/2008, którą złożył Georgi Gospodinov (Bułgaria) w sprawie 
utworzenia składowiska odpadów w Dimitrowgradzie w południowej Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do planowanego utworzenia składowiska odpadów w mieście 
Dimitrowgrad w południowej Bułgarii. Zaznacza on między innymi, że przedsięwzięcie 
to będzie miało poważne skutki dla ekologicznej równowagi tego obszaru oraz miejscowego 
zakładu oczyszczania wody, który dostarcza wodę pitną dla 100 000 osób. Składający petycję 
wspomina też, że procedura przetargowa dotycząca tego przedsięwzięcia doprowadziła 
do udzielenia zamówienia firmie, której właścicielem jest ojciec burmistrza, a projekt 
ma otrzymać wsparcie finansowe z UE. Uważa on, że przedmiotowa sprawa obejmuje 
naruszenia przepisów unijnych mających zastosowanie w tym obszarze, i dlatego zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się omawianym przypadkiem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Na szczeblu wspólnotowym składowiska odpadów podlegają dyrektywie 1999/31/WE1

w sprawie składowania odpadów. Zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy lokalizacja 
składowiska odpadów musi uwzględniać wymagania odnoszące się do:

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
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a) odległości granicy składowiska od obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych, dróg 
wodnych, zbiorników wodnych oraz innych obszarów rolniczych lub miejskich;

b) istnienia w okolicy wód gruntowych, wód przybrzeżnych lub stref ochronnych;

c) warunków geologicznych i hydrogeologicznych w okolicy;

d) ryzyka zalania, osiadania gleby, osuwania lub lawiny na danym terenie;

e) ochrony przyrody lub dziedzictwa kulturalnego w okolicy.

Utworzenie składowiska odpadów jest możliwe tylko w przypadku, gdy właściwości danego 
terenu odnoszące się do powyższych wymagań lub środków korygujących, które mają zostać 
podjęte, wskazują, że nie stanowi ono poważnego zagrożenia dla środowiska.

Wybór lokalizacji dla składowiska odpadów i decyzja o zezwoleniu na jego utworzenie leżą 
w gestii właściwych organów państwa członkowskiego, które muszą ocenić zagrożenia 
związane z uruchomieniem nowej infrastruktury gospodarki odpadami. Komisja nie może 
ingerować w decyzje organów krajowych dotyczące lokalizacji i charakteru infrastruktury, 
o ile decyzje te podejmowane są zgodnie ze wspólnotowym prawem ochrony środowiska 
naturalnego.

Zgodnie z art. 8 dyrektywy w sprawie składowania odpadów właściwe władze nie wydają 
zezwolenia na utworzenie składowiska, jeżeli nie posiadają pewności, że składowisko 
odpadów w całości spełnia wszystkie wymogi określone w dyrektywie w sprawie 
składowania odpadów i innych obowiązujących przepisach.
Komisja zauważa, że składający petycję nie przedstawił żadnych dowodów wskazujących na 
naruszenie dyrektywy w sprawie składowania odpadów.

Składający petycję sugeruje w swoich zarzutach, nie podając przy tym dowodów na poparcie 
swoich twierdzeń, że wskutek konfliktu interesów dopuszczono się nierównego traktowania 
w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na usługi, które rzekomo podlega 
dyrektywie 2004/18/WE1. W oparciu o informacje zawarte w petycji Komisja nie może 
stwierdzić, czy prawo wspólnotowe ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie 
ani czy rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów o udzielaniu zamówień publicznych.

Wnioski

W związku z powyższym Komisja zauważa, że nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na 
naruszenie w przedmiotowej sprawie wymogów określonych w dyrektywie 1999/31/WE
w sprawie składowania odpadów.

Należy zauważyć, że Komisja nie jest uprawniona do wskazywania konkretnych lokalizacji 
dla składowisk odpadów ani oceniania jakichkolwiek związanych z nimi zagrożeń. Działania 
te leżą w gestii organów krajowych.
Odnośnie do zarzutów składającego petycję dotyczących zamówień publicznych informacje 
przekazane Komisji nie pozwalają stwierdzić naruszenia dyrektywy 2004/18/WE.
                                               
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114–240.


