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Dotyczy: Petycji 0431/2009, którą złożył Dimitar Płatikanow (Bułgaria) w imieniu 
„grupy inicjatywnej dla wsi Stocher” z 1180 podpisami, w sprawie 
stworzenia wysypiska śmieci we wsi Stocher w północno-wschodniej Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Autor petycji protestuje przeciwko decyzji władz bułgarskich o utworzeniu wysypiska śmieci 
we wsi Stocher w północno-wschodniej Bułgarii. Domaga się on ponownego rozpatrzenia 
oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, ponieważ opinia publiczna nie 
została właściwie poinformowana o parametrach projektu, nie wysłuchano również jej opinii 
na ten temat. Ponieważ składający petycję uważa, że w tym przypadku naruszono nie tylko 
odnośne przepisy bułgarskie, ale także przepisy unijne, domaga się on interwencji Parlamentu 
Europejskiego w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję zwraca się o ponowne rozpatrzenie procedury oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) i oceny na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej1 oraz
o uwzględnienie uwag zgłoszonych przez społeczeństwo, szczególnie w odniesieniu do 
niewystarczających wniosków zawartych w sprawozdaniu OOŚ oraz w sprawozdaniu 
oceniającym sporządzonym w oparciu o art. 6 ust. 3. Ponadto przekonuje on, że należy 

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.



PE441.086 2/5 CM\814405PL.doc

PL

przeprowadzić odpowiednie konsultacje ze społeczeństwem dotyczące obu sprawozdań, tak 
aby mogło ono partycypować w procesie podejmowania decyzji i wpływać na jego wyniki.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

 Kwestie związane z OOŚ

Po otrzymaniu przedmiotowej petycji służby Komisji zwróciły się do właściwych władz 
bułgarskich o przekazanie informacji na temat sposobu, w jaki w odniesieniu do kwestii 
poruszonych przez składającego petycję przeprowadzono procedurę OOŚ i procedurę oceny 
na mocy art. 6 ust. 3. Władze bułgarskie przedłożyły Komisji swoją odpowiedź w dniu 9 
listopada 2009 r. Następnie Komisja przeanalizowała informacje przekazane przez władze 
bułgarskie oraz twierdzenia sformułowane przez składającego petycję w świetle prawa UE, 
które może mieć zastosowanie w tym przypadku.

Mając na uwadze otrzymane informacje, uznano, że właściwe władze (Regionalny
Inspektorat ds. Środowiska i Wody – Warna) określiły przedsięwzięcie budowy regionalnego 
składowiska w okręgu Dobricz jako wchodzące w zakres załącznika I do Ustawy o ochronie 
środowiska, tj. wymagające obowiązkowego przeprowadzenia OOŚ. A zatem przedsięwzięcie 
budowy składowiska służącego gminom miejskim Dobricz, Bałczik, Kawarna, Szabła, 
Generał Toszewo, Terweł, Kruszari i Nikola Kozlewo, jak również stacji przekazywania 
odpadów w mieście Terweł, było przedmiotem procedury OOŚ, zgodnie z art. 92 ust. 1 
bułgarskiej Ustawy o ochronie środowiska (UOŚ) transponującej wymogi dyrektywy OOŚ1.

W oparciu o udostępnione informacje odnotowuje się, że w przypadku tego przedsięwzięcia
w dniu 18 października 2006 r. wykonawca złożył u właściwych władz krajowych wniosek
o wydanie zezwolenia na inwestycję. O planowanym przedsięwzięciu opinię publiczną 
poinformowano na wczesnym etapie za pośrednictwem ogłoszeń zamieszczonych na tablicy 
ogłoszeniowej w budynku gminy Dobricz oraz domu gminnym w Stozher, jak również
komunikatu w gazecie Nova Dobrudzanska Tribuna z dnia 16 października 2006 r. W tym 
kontekście należy wspomnieć, że zgodnie z ustaloną praktyką Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości (sprawa C-81/96 Haarlemmerliede) spoczywający na państwie 
członkowskim obowiązek zapewnienia, by przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko naturalne z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegały ocenie
w odniesieniu do ich skutków, odnosi się tylko do tych przedsięwzięć, w przypadku których 
wnioski o wydanie pozwolenia złożono w czasie, kiedy przedmiotowa dyrektywa była 
wiążąca dla danego państwa członkowskiego, np. w przypadku Bułgarii po dniu 1 stycznia 
2007 r. Na podstawie tych informacji oczywiste jest, iż rzeczone przedsięwzięcie 
zainicjowano przed datą akcesji, a w tym przypadku dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania.
Jednak służby Komisji przeanalizowały twierdzenia składającego petycję dotyczące 
procedury OOŚ.

Składający petycję przekonuje, że rozpatrzono niewystarczającą liczbę alternatyw dla 
realizacji przedsięwzięcia. Ponadto twierdzi on, że powinny odbyć się prawdziwe konsultacje 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG, Dz.U. L 175 z 5.7.1985, zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE, Dz.U. L 73 z 
14.3.1997, zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003, 
zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
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ze społeczeństwem dotyczące OOŚ i sprawozdań oceniających sporządzonych na mocy art. 6
ust. 3, oraz że powinny one mieć wpływ na proces podejmowania decyzji. Dyrektywa OOŚ 
rzeczywiście wymaga, by władze, które mogą być zainteresowane przedsięwzięciem ze 
względu na swoje konkretne zobowiązania w odniesieniu do środowiska, jak również opinia
publiczna, zostały poinformowane i skonsultowane w ramach procesu OOŚ. Szczegółowe 
ustalenia dotyczące procedury konsultacji regulowane są prawodawstwem krajowym.

W swojej odpowiedzi dla Komisji władze bułgarskie oświadczają, że sprawozdanie OOŚ 
zawiera informacje na temat możliwych alternatyw dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
W odniesieniu do alternatywnych lokalizacji władze wspominają o wnioskach Sprawozdania
w sprawie rezultatów preselekcji 32 potencjalnych miejsc odpowiednich pod budowę 
składowisk odpadów stałych z dziewięciu gmin, w którym przeanalizowano 32 miejsca.
W trakcie procesu selekcji w sprawozdaniu uwzględniono liczne kwestie – bliskość obszarów 
chronionych; teren objęty oddziaływaniem procesów krasowych i innych procesów fizyczno-
geologicznych; obszary, wobec których mają zastosowanie zasady  szczegółowe
(np. odległość od lotnisk itd.); liczbę ludności w gminach i odległość między nimi, jak 
również odległość od największej gminy w regionie (Dobricz), która położona jest
w geometrycznym centrum średnicy terenu, którym objęte jest przedsięwzięcie. A zatem
w lutym 2006 r. gminy osiągnęły porozumienie w kwestii wyboru między dwoma 
alternatywnymi lokalizacjami: miejscem nr 8 we wsi Popgruevo oraz miejscem nr 32 we wsi
Stozher. W odniesieniu do obu tych miejsc przeprowadzono szczegółowe badania 
geoinżynieryjne i hydrologiczne. Wyniki przedstawiono w tabeli 4.1. w sprawozdaniu OOŚ.

W odniesieniu do twierdzeń składającego petycję dotyczących konsultacji ze społeczeństwem 
rozumiemy, że odbyły się dwukrotne konsultacje ze społeczeństwem w sprawie OOŚ oraz 
odpowiednich sprawozdań z oceny. Miały one miejsce w dniu 23 września 2006 r. w gminie
Terweł oraz w dniu 26 września 2008 r. w domu gminnym Stozher. Informacje na temat 
miejsc i terminów przesłuchań publicznych podano z wyprzedzeniem w dniu 22 sierpnia 
2008 r. w dwóch gazetach: Dobrudzhanska Tribuna i Nova Dobrudzhanska Tribuna. 
Powiadomienie o przesłuchaniach publicznych zamieszczono też na tablicy ogłoszeń
w Regionalnym Inspektoracie ds. Środowiska i Wody – Warna w dniu 27 sierpnia 2008 r.
Publiczny dostęp do sprawozdania OOŚ i podsumowania w sprawie kwestii innych niż 
techniczne, jak również sprawozdania oceniającego sporządzonego na mocy art. 6 ust. 3 
zapewniono we wsi Stozher oraz w gminach miejskich Terweł i Dobricz, a także
w Regionalnym Inspektoracie ds. Środowiska i Wody – Warna.

W trakcie konsultacji ze społeczeństwem mieszkańcy wsi Stozher wyrazili sprzeciw wobec 
wyboru miejsca budowy składowiska, które jest położone w pobliżu tejże wsi. Zgłosili oni 
obawy w związku z hałasem i zanieczyszczeniem powodowanym przez pojazdy 
transportujące odpady stałe oraz przez ruch; skażeniem wód podziemnych w pobliżu 
składowiska; zanieczyszczeniem gruntów rolnych i wywłaszczeniem terenów gminnych
w celu realizacji przedsięwzięcia. W trackie przesłuchania publicznego we wsi Stozher
w dniu 26 września 2008 r. w imieniu mieszkańców wsi przedstawiono podpisany protest. 
Został on załączony do protokołu dyskusji publicznych nad przedmiotowym 
przedsięwzięciem, które odbyły się we wsi.

Jednak na podstawie informacji przedstawionych przez władze bułgarskie rozumiemy, że
w trakcie wspomnianego wyżej przesłuchania publicznego we wsi Stozher obecni byli 
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przedstawiciele Regionalnego Inspektoratu ds. Środowiska i Wody – Warna oraz eksperci ds. 
OOŚ. Odnieśli się oni do obaw zgłoszonych przez miejscową ludność i udzielili odpowiedzi 
na pytania. Ponadto zastrzeżenia, obawy i zalecenia wyrażone w trakcie konsultacji 
i przesłuchań publicznych zostały przedstawione w sprawozdaniu OOŚ. W rezultacie w dniu 
23 października 2008 r. sprawozdanie OOŚ i odpowiednie sprawozdanie oceniające zostały 
przeanalizowane w trakcie posiedzenia Środowiskowej Rady Eksperckiej Regionalnego
Inspektoratu ds. Środowiska i Wody – Warna. Wójt wsi Stozher był obecny na posiedzeniu i
w trakcie głosowania wyraził „opinię odrębną”. Projekt decyzji zatwierdzającej 
przedsięwzięcie został przyjęty 16 głosami za, przy jednym głosie przeciw.

Zgodnie z przepisami mającego zastosowanie prawodawstwa bułgarskiego dyrektor
Regionalnego Inspektoratu ds. Środowiska i Wody – Warna wydał w dniu 29 października
2008 r. decyzję OOŚ nr BA-3/2008 zatwierdzającą realizację przedsięwzięcia budowy 
składowiska w pobliżu wsi Stozher. Decyzję OOŚ podano do wiadomości publicznej
w następujący sposób:

- w dniu 29 listopada 2008 r. na tablicy ogłoszeniowej i na stronie internetowej
Regionalnego Inspektoratu ds. Środowiska i Wody – Warna;
- na tablicy ogłoszeniowej gminy Szabła (5 listopada 2008 r.); gminy Bałczik (6 
listopada 2008 r.); gminy Dobricz (5 listopada 2008 r.), jak również na stronie internetowej 
gminy Dobricz.

W decyzji OOŚ przedstawiono argumentację, w tym sposób uwzględnienia wyników 
konsultacji ze społeczeństwem.

Na koniec należy wspomnieć, że w ramach czasowych ustanowionych przez prawo 
zainteresowane strony nie złożyły żadnych skarg w sprawie rzeczonej decyzji OOŚ.

 Kwestie związane z siecią Natura 2000

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze bułgarskie składowisko jest 
zlokalizowane w granicach terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty Suha Reka 
BG0000107, wytyczonego jako proponowany teren mający znaczenie dla Wspólnoty na mocy 
dyrektywy siedliskowej przez bułgarską Radę Ministrów w dniu 2 marca 2007 r. Obszar ten 
został wpisany na europejską listę terenów mających znaczenie dla Wspólnoty na mocy 
decyzji Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. Zgodnie z udostępnionymi nam informacjami 
składowisko zlokalizowane jest także w pobliżu obszaru specjalnej ochrony Batova 
BG0002082, wytyczonego na mocy dyrektywy 2009/147/WE1 decyzją Rady Ministrów
z dnia 4 grudnia 2007 r.

Jak stwierdzono powyżej, procedurę wydawania zezwolenia zainicjowano w dniu 18 
października 2006 r., czyli przed przystąpieniem Bułgarii do UE. Władze krajowe 
poinformowały Komisję, że w ramach procedury OOŚ przeprowadzono też ocenę zgodności2
przedsięwzięcia z wymogami dyrektywy siedliskowej. W ocenie tej stwierdzono, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego negatywnego oddziaływania na 

                                               
1 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
2 Zgodnie z prawodawstwem krajowym ochrona zgodności to ocena określona w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.
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obszary Natura 2000. Decyzja w sprawie OOŚ, obejmująca ustalenia z oceny zgodności, 
została wydana w dniu 29 października 2008 r.

Zgodnie z ustalonym prawem precedensowym (C-209/04) „zasada poddawania projektów, 
które mogą mieć istotne oddziaływanie na środowisko, ocenie środowiskowej nie znajduje 
zastosowania w przypadkach, w których formalne wniesienie wniosku o wydanie zezwolenia 
na realizację projektu miało miejsce przed upływem terminu na transpozycję dyrektywy”.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 traktatu akcesyjnego w przypadku Bułgarii termin transpozycji 
dyrektyw w sprawie ochrony przyrody upłynął w dniu 1 stycznia 2007 r. Ponadto w tym 
samym wyroku Trybunał stwierdził też, że „kryterium formalne jest jedynym, które 
pozostawałoby w zgodzie z zasadą pewności prawa i pozwalałoby zachować skuteczność 
(effet utile) dyrektywy”. Trybunał oświadczył, że w odniesieniu do właściwych procedur, 
które są złożone już na szczeblu krajowym i zostały formalnie zainicjowane przed końcem 
okresu na transpozycję przedmiotowej dyrektywy, nie byłoby zatem właściwe czynienie ich 
bardziej skomplikowanymi i czasochłonnymi poprzez konkretne wymogi nakładane przez 
dyrektywę siedliskową i dopuszczenie do sytuacji, w której wpływają one na istniejące już 
stany rzeczy.

Wniosek

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję i władze bułgarskie 
Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia przepisów odnośnego dorobku prawnego,
w szczególności dyrektywy OOŚ po zmianach oraz dyrektyw w sprawie ochrony przyrody. 

Tym niemniej należy zauważyć, że w przypadku przedsięwzięcia budowy składowiska
w Stozher wniosek o wydanie zezwolenia na inwestycję złożono przed datą przystąpienia 
Bułgarii do UE. A zatem dyrektywa OOŚ i dyrektywy w sprawie ochrony przyrody nie miały
w tamtym czasie zastosowania wobec Bułgarii i nie można stwierdzić żadnego naruszenia 
prawa unijnego.


