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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1525/2008, внесена от Henryka Solak, с полско гражданство, 
относно неприлагането от страна на полските органи на Директива 99/31/ЕО 
на Съвета относно депонирането на отпадъци

1. Резюме на петицията

Вносителката описва ситуацията, свързана с депо за отпадъци в град Stary Zamosc в 
Източна Полша, което противоречи на разпоредбите на Директива 99/31/ЕО на Съвета 
относно депонирането на отпадъци. Вносителката заявява, inter alia, че депото е опасно 
за здравето на местното население и причинява замърсяване на подпочвените води. 
Освен това, депото за отпадъци не само е в непосредствена близост до жилищен район, 
но е близо и до национален парк. Тъй като националните органи не са предприели 
мерки в отговор на неколкократните й жалби, вносителката призовава Европейския 
парламент да се заеме с въпроса, за да гарантира, че законодателството на ЕС във 
връзка с околната среда се прилага правилно по отношение на това депо за отпадъци.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 7 юли 2009 г.

Въпроси, свързани с управлението на отпадъци:

Вносителката споменава старо депо за отпадъци, функциониращо от 1980 г. Изглежда, че 
то все още се използва, тъй като е посочено, че компетентните органи са му издали 
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разрешение за още 10 години. Вносителката се оплаква от липсата на подходящи 
съоръжения и ежедневно управление на депото, което поради това представлява заплаха 
за околната среда и здравето на хората.

Тъй като депото е съществувало по времето на приемане на Директивата относно 
депонирането на отпадъци, то отговаря на член 14 от нея. Това означава, че досега 
операторът на депото би трябвало да е представил пред компетентните органи план за 
подобряване на условията в депото, както и да е предприел необходимите коригиращи 
мерки, за да може то да функционира по стандартите на ЕС. Директивата за депонирането 
на отпадъци не позволява след 16 юли 2009 г. да оперират депа, които не отговарят на 
стандартите й.

Въпроси, свързани с Конвенцията от Орхус:

Директива 2003/4/ЕО1 се отнася за обществения достъп до информация за околната 
среда. Съгласно нейните разпоредби държавите-членки трябва да гарантират, че 
публичната власт предоставя информация за околната среда, събрана от нея или за нея, 
на разположение на всеки заявител по негово искане и без да е необходимо той да заяви 
интерес. Това означава, в частност, че един публичен орган трябва да разрешава достъп 
до притежавана от него информация за околната среда, която е била събрана или 
получена от него. 

Понятието „публична власт“ е дефинирано в член 2, параграф 2. Директивата също така 
определя конкретни срокове: възможно най-скоро или най-късно един месец след 
получаване на искането или до два месеца след получаване на искането, когато 
търсената информация е обемна или сложна.  Освен това следва да се гарантират и 
справки in situ за всяка искана информация. Справките трябва да са безплатни съгласно 
член 5, параграф 1 от директивата. Достъп до информация може да бъде отказан само 
по конкретни причини, посочени в член 4 от директивата. Тези причини трябва да се 
тълкуват рестриктивно, като за всеки конкретен случай се отчита общественият 
интерес, на който служи разкриването на информация. Отказът за достъп до цялата или 
част от исканата информация трябва да бъде нотифициран писмено, във времевите 
рамки, посочени по-горе, трябва да посочва причините за отказ и да включва 
информация относно процедурата за преразглеждане. В действителност всеки заявител, 
който счита, че искането му за информация е било пренебрегнато, отхвърлено 
неправилно - напълно или частично, или че не е получил подходящ отговор, има достъп 
до процедури за преразглеждане съгласно член 6, параграфи 1 и 2.

Според петицията заявителят е поискал „заверено ксерокопие“. На този аспект не е 
обърнато специално внимание в директивата. При все това обаче, когато един публичен 
орган осигурява достъп до притежавана от него информация за околната среда, 
презумпцията е, че предоставената информация напълно отговаря на документите, 
притежавани от него. Освен това информацията трябва да бъде предоставена във вида, 
в който е налична у публичния орган, освен ако поради горепосочените причини за 

                                               
1 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения 
достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета , ОВ L 41, 
14.2.2003 г.
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отказ тя или части от нея не могат да бъдат разкрити.

Комисията посочва, че според вносителката на петицията окончателното заключение на 
проучването, осъществено от Фондацията за защита на околната среда Lublin, е било 
променено в сравнение с негова предишна версия. Евентуалните промени могат да се 
обяснят с различни причини, включително фактически грешки или грешки при 
оценяването. Важно е да се посочи, че въпросът е бил отнесен до Държавната 
прокуратура, която е прекратила делото по причини, посочени в самата петиция. В 
допълнение, Комисията би искала да посочи, че е под въпрос дали тази фондация може 
да се счита за публичен орган по смисъла на директивата. Въпреки това, ако 
проучването се провежда от публичен орган, той трябва да предостави документацията 
на разположение освен по основателни причини за отказ, като например защита на 
интелектуалната собственост.

Заключения 

Въпроси, свързани с Конвенцията от Орхус:

Предвид гореизложеното Комисията не може да направи заключение, че публичният 
орган не е действал съобразно Директива 2003/4/EО. В бъдеще, когато вносителката на 
петицията подава искане за достъп до информация за околната среда, тя следва да 
посочи, че заявлението се основава на тази директива, и по целесъобразност да 
използва процедурите за преразглеждане, предвидени от полското законодателство, 
съгласно член 6, параграфи 1 и 2.

Въпроси, свързани с управлението на отпадъци:

Тъй като вносителката на петицията споменава удължаване на срока за използване на 
депото с още 10 години, Комисията приема, че в депото е било извършено подобряване на 
условията по смисъла на Директивата за депонирането на отпадъци. Въпреки това, 
предвид отправените от вносителката на петицията обвинения, Комисията ще изпрати 
писмо до полските органи, за да се увери, че въпросното депо за отпадъци отговаря 
напълно на съответното законодателство. 

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

На 10 юли 2009 г. компетентните полски органи отговориха на запитванията на 
Комисията във връзка с този въпрос по следния начин:

a) В община Stary Zamość няма функциониращи депа за отпадъци. Случаят, описан в 
писмото на Комисията, се отнася за общинско депо в Kolonia Dębowiec в община 
Skierbieszów, която граничи с община Stary Zamość.

б) Понастоящем депото се регулира от националните мерки за транспониране в 
областта на отпадъците, прилагани от Полша.

в) В съответствие със законовите изисквания управителите на депото са представили 
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оценки за въздействието върху околната среда, въз основа на които компетентните 
органи са издали съответните административни решения, които посочват степента до 
която и начинът по който отделните съоръжения трябва да се адаптират към новите 
изисквания. През 2003 г. едно решение уточнява как депото трябва да се адаптира към 
изискванията на закона за отпадъците, а именно като се оборудва с:

■ устройства за контрол и измерване за извършване на наблюдение съгласно 
изискванията на регламента на министъра на околната среда от 9 декември 2002 г. 
относно обхвата, времето, начина и условията за извършване на наблюдение на депата 
за отпадъци;

■ разширена зелена буферна зона.

Проверките, извършени от инспектората за опазване на околната среда на провинция 
Lublin, показват, че управителят на депото е изпълнил задълженията, произтичащи от 
решението.

В съответствие с действащото законодателство в областта на опазването на околната 
среда депото се проверява от клона в Zamość на инспектората за опазване на околната 
среда на провинция Lublin. Планирани проверки се извършват веднъж годишно, а се 
извършват и проверки на място, когато се получат оплаквания. През 2008 г. 
наблюдението, извършено от управителя на депото, включва изпитвания относно 
подпочвените води, инфилтрат и газ от сметището, анализ на състава и структурата на 
отпадъците и измерване на улягането на площадката на депото. Изпитвания на 
подпочвените води и инфилтрат се извършват веднъж на всяко тримесечие.
Водоносният слой се определя по време на вземането на проби от подпочвените води.

Изпитванията на подпочвените води и инфилтрат се извършват от лаборатория, която 
е акредитирана да извършва физически, химически и физико-химически изпитвания 
на подпочвени води.

г) Депото събира инфилтрат и газ. През 2008 г .  и през предходните години 
наблюдението на подпочвените води в депото е извършвано в съответствие с 
регламента на министъра на околната среда от 9 декември 2002 г. относно обхвата, 
времето, начина и условията за извършване на наблюдение на депата за отпадъци.
Оценката на резултатите от наблюдението показва, че следените показатели са в 
рамките на границите, предвидени за клас на качеството до и включително клас ІІІ 
(води с много добро, добро и задоволително качество). Изпитанията не показват 
замърсяване на подпочвените води в границите на депото.

Решението предвижда също така, че отпадъците следва да се покриват с изолационен 
слой. Проверките, извършвани от инспектората за опазване на околната среда през 
последните години, показват, че инструкциите за работа на депото не винаги са 
изпълнявани, що се отнася до използването на изолационен слой. За откритите 
слабости на управителя на депото са налагани санкции.

д) На 30 октомври 2007 г. управителят на провинция Lubelskie издава решение по 
отношение на това депо, с което дава комплексно разрешително за работа на депо за 
битови отпадъци. По искане на управителя на депото решението е издадено за периода 
до 31 декември 2010 г.
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Заключения

Информацията, получена от компетентните полски органи, показва, че операторът на 
депото притежава валидно разрешително и че е изпълнил задълженията, наложени от 
компетентния орган във връзка с адаптирането на съоръжението към законовите 
изисквания. Наблюдението не е показало замърсяване на подпочвените води в 
границите на депото. Съоръжението е подложено на системни проверки от страна на 
инспектората за опазване на околната среда на провинцията. Във връзка с 
констатираните слабости и нередности на управителя на депото са наложени санкции.
Следователно, предвид информацията с която разполага, в този случай Комисията не 
може да констатира каквото и да е евентуално нарушение на законодателството на ЕС в 
областта на отпадъците.


