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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1405/2007, którą złożył Ivaylo Asenov Krastev (Bułgaria) w imieniu 
stowarzyszenia ochrony zdrowia i życia społeczeństwa i środowiska 
naturalnego, w sprawie sprzecznego z prawem funkcjonowania składowiska 
odpadów stałych z gospodarstw domowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję reprezentuje mieszkańców, którzy zostali dotknięci działaniami zarządu 
gminy miejskiej, który w dniu 4 grudnia 2007 r. rozpoczął sprzeczną z prawem eksploatację 
nieuregulowanego składowiska odpadów stałych z gospodarstw domowych, położonego 
w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych. Żadna ocena oddziaływania nie została 
przeprowadzona pomimo faktu, że konwencja z Orhus nakłada na państwa-sygnatariuszy 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 
składowisk odpadów o pojemności powyżej 25 000 ton. Zarząd gminy miejskiej, publicznie 
popierany przez Radę Ministrów Republiki Bułgarii, prowadzi działania na mocy zezwolenia, 
które nie weszło w życie. Zezwolenie na składowanie odpadów zostało wydane w dniu 
3 grudnia 2007 r. i może wejść w życie po upływie czternastodniowego terminu, w którym 
można złożyć odwołanie. Prawo do swobodnego przemieszczania się jest poważnie 
ograniczone, gdyż utworzono kilka punktów kontrolnych w dzielnicy mieszkalnej Suhodol. 
Składający petycje zwraca się o podjęcie koniecznych i pilnych środków mających na celu 
położenie kresu wyżej wspomnianym sprzecznym z prawem działaniom prowadzonym na 
nieuregulowanym składowisku odpadów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Według składającego petycję, który reprezentuje zainteresowanych mieszkańców, w dniu 
4 grudnia 2007 r. gmina miejska rzekomo rozpoczęła sprzeczną z prawem eksploatację 
nieuregulowanego składowiska odpadów stałych z gospodarstw domowych. Składowisko to 
położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie domów obywateli.

Składający petycję twierdzi, że:
– nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko, mimo że konwencja z Aarhus 

nakłada na państwa-sygnatariuszy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do składowisk odpadów o pojemności powyżej 25 000 ton; 

– gmina miejska, publicznie popierana przez Radę Ministrów Republiki Bułgarii, prowadziła 
działania na mocy zezwolenia, które nie weszło w życie. Zezwolenie na składowanie 
odpadów zostało wydane w dniu 3 grudnia 2007 r. i może wejść w życie po upływie 
czternastodniowego terminu, w którym można złożyć odwołanie. 

Składający petycję wzywa do pilnego podjęcia działań niezbędnych dla zakończenia 
nielegalnej działalności składowiska odpadów o nieuregulowanym statusie prawnym.

W związku z brakiem odpowiedniego systemu gospodarowania i usuwania odpadów w Sofii 
Komisja wszczęła postępowania przeciwko Bułgarii. W dniu 23 października 2007 r.1

wystosowano wezwanie do usunięcia uchybienia. W wezwaniu tym Komisja twierdzi, że 
Bułgaria nie podjęła niezbędnych środków w celu zapewnienia, iż odpady są odzyskiwane lub 
unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu oraz bez stosowania procesów lub 
metod, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu, w szczególności bez zagrożenia dla 
wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt, bez powodowania uciążliwości przez hałas lub 
zapachy oraz bez negatywnych skutków dla terenów wiejskich oraz miejsc o szczególnym 
znaczeniu (art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów2). Komisja zauważa 
również, że Bułgaria narusza swoje zobowiązania w zakresie stworzenia odpowiedniej 
zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, umożliwiającej 
unieszkodliwianie odpadów w jednym z najbliższych odpowiednich urządzeń, za pomocą 
najodpowiedniejszych metod i technologii w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego przy uwzględnieniu najlepszej dostępnej 
technologii, która nie wiąże się z nadmiernymi kosztami (art. 5 przedmiotowej dyrektywy).

W odniesieniu do eksploatacji składowiska Suhodol, po niedawnej misji rozpoznawczej 
Komisja zwróciła uwagę rządu bułgarskiego na fakt, że odpady powinny być 
unieszkodliwiane zgodnie z prawodawstwem WE w dziedzinie gospodarowania odpadami. 
Po zakończeniu misji Komisja została poinformowana, że Ministerstwo Środowiska i Wody, 
jako organ właściwy w zakresie stosowania prawodawstwa IPPC, wydało w dniu 6 sierpnia 
2008 r. wymagane dla działalności drugiego etapu składowiska Suhodol zezwolenie IPPC 
(zintegrowane zezwolenie nr 255-HO/2008). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
władze bułgarskie, w ramach procedury wydawania zezwolenia odbyły się konsultacje ze 
                                               
1 Komunikat prasowy: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en.
2 Dz.U. L 114 z 27.4.2006.



CM\797190PL.doc 3/3 PE415.083REV

PL

społeczeństwem.

Komisja będzie śledzić tę sprawę ze względu na brak odpowiedniej sieci urządzeń do 
gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych w mieście Sofia, a także monitorować 
zgodność z prawem WE w zakresie budowy i działalności wszystkich odnośnych urządzeń do 
gospodarowania odpadami, w tym składowiska Suhodol.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Komisja wysłała Bułgarii uzasadnioną opinię1 potwierdzającą jej stanowisko, że państwo to
nie spełnia wymagań w zakresie stworzenia odpowiedniej i zintegrowanej sieci urządzeń do 
unieszkodliwiania, umożliwiającej unieszkodliwianie odpadów w jednym z najbliższych 
odpowiednich urządzeń za pomocą najodpowiedniejszych metod i technologii w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego,
uwzględniając najlepsze dostępne technologie nieobejmujące nadmiernych kosztów (art. 5 
dyrektywy 2006/12/WE w sprawie odpadów2). 

W odniesieniu do eksploatacji składowiska Suhodol Komisja została poinformowana, że po 
wydaniu zezwolenia IPPC nr 255-HO/2008 wymaganego dla działalności drugiego etapu 
składowiska Suhodol, właściwy organ krajowy wydał pozytywną decyzję w zakresie OOŚ dla 
działalności pierwszego etapu, a w rezultacie zostało wydane również zezwolenie IPPC 
nr 376 – H0-И0-А0/2009. Zatwierdzona pojemność pierwszego etapu wynosi 650 000 ton 
(192 000 m2), co według władz bułgarskich pozwoli na składowanie odpadów do końca 
2011 r., kiedy to powinien zostać uruchomiony nowy system gospodarowania odpadami 
w Sofii.

Komisja ponadto analizuje informacje dostarczone przez władze bułgarskie we wrześniu 
2009 r.

Wnioski

Komisja będzie śledzić tę sprawę ze względu na brak odpowiedniej sieci urządzeń do 
gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych w mieście Sofia i będzie monitorować 
zgodność z prawem WE w zakresie budowy i działalności wszystkich odnośnych urządzeń do 
gospodarowania odpadami, w tym składowiska Suhodol.

                                               
1 Komunikat prasowy: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en.
2 Dz.U. L 114 z 27.4.2006.


