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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1322/2008, którą złożył E.S. (Niemcy), w sprawie zanieczyszczenia 
dioksynami w mieście Jakimovo-Montana w północno-zachodniej Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na poważne zanieczyszczenie dioksynami w mieście Jakimovo-
Montana w północno-zachodniej Bułgarii. Zanieczyszczenie to jest spowodowane spalaniem 
odpadów składowanych na lokalnym wysypisku śmieci bez kontroli odpowiedzialnych władz. 
Ponieważ wśród odpadów znajduje się plastik, opony samochodowe, olej odpadowy i środki 
ochrony roślin, spalanie powoduje powstawanie oparów zawierających dioksyny, które są 
wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do podjęcia działań w celu zapewnienia zgodności z właściwym w tym kontekście 
prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji 
o udzielenie informacji zgodnie z art. 192 ust. 4 Regulaminu.

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

Art. 4 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów1 zobowiązuje państwa członkowskie do 
podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia, że odpady są odzyskiwane lub 
unieszkodliwiane bez zagrażania zdrowiu ludzkiemu i bez wyrządzania szkód w środowisku 
naturalnym. Stanowi on również, że państwa członkowskie podejmują niezbędne środki 
zakazujące porzucania, wysypywania lub niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów.  

                                               
1 2006/12/WE z 27.4.2006, Dz. U. L 114 z 27.4.2006
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Ponadto art. 8 stanowi, że państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, aby odpady każdego posiadacza były przetwarzane przez prywatny 
lub państwowy punkt zbierania odpadów, bądź też odzyskiwane lub unieszkodliwiane 
we własnym zakresie zgodnie z właściwymi przepisami UE. Na przykład w przypadku 
składowania odpadów należy postępować zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 
w sprawie składowania odpadów1.

Niniejsza petycja napawa obawami ze względu na najwyraźniej regularny charakter zjawiska 
nielegalnego składowania i spalania odpadów w tym rejonie, co może mieć negatywny wpływ 
na zdrowie publiczne. Podobnie jak w przypadku innych przykładów nielegalnej działalności, 
nielegalne wysypiska śmieci jako takie niekoniecznie muszą wskazywać, że winę za to 
zjawisko ponoszą władze publiczne. Jednak brak właściwego i skutecznego kontrolowania 
takiej działalność stanowiłoby naruszenie wymogów dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów.

Na tej podstawie Komisja zwróci się do Bułgarii o udzielenie informacji na temat kroków, 
jakie podejmuje, aby zakończyć najwyraźniej regularne zjawisko składowania odpadów na 
tym obszarze.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

W dniu 1 lipca 2009 r. Bułgaria udzieliła następującej odpowiedzi na pismo Komisji z dnia 
17 kwietnia 2009 r.:

Odpady z gospodarstw domowych nie mogą już być składowane na składowiskach w gminie 
Jakimovo. Składowiska te mają zostać zamknięte i poddane rekultywacji w terminie 
wynikającym z przepisów. 

W trakcie ostatniej inspekcji niekontrolowanego składowiska w Maliya Gred, 
przeprowadzonej przez Montana RIEW w gminie Jakimovo w dniu 20 maja 2009 r., nie 
stwierdzono przypadków spalania, nie było też żadnych śladów spalania czy spopielania 
odpadów z gospodarstw domowych. 

Od marca 2008 r. odpady z gospodarstw domowych nie są już składowane w Maliya Gred. 
Od tego czasu, po zakupieniu 89 kontenerów „Beaver” oraz śmieciarki (Mitsubishi Canter), 
gmina Jakimovo przewozi i składuje odpady z gospodarstw domowych zebrane 
w miejscowościach znajdujących się na jej terenie na regionalnym składowisku w Montanie. 
Kontenery zostały rozprowadzone we wsiach w gminie Jakimovo proporcjonalnie do liczby 
ludności. Odpady zbierane są w regularnych odstępach czasu. Co miesiąc komitet 
wyznaczony przez burmistrza sprawdza stan opróżnienia kontenerów oraz stan czystości 
wokół nich.

Na podstawie programu krajowego „Od pomocy społecznej do zatrudnienia” administracja 
gminy Jakimovo wyznaczyła osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości na terenach 
zamieszkałych oraz na terenie niekontrolowanego składowiska w Maliya Gred. Codzienne 
monitorują one sytuację i zajmują się prewencją pożarową. W celu zapobiegania 
powstawaniu pożarów w Maliya Gred w przyszłości w dniach 21 i 22 maja 2009 r. gmina 

                                               
1 1999/31/WE z 26.4.1999, Dz.U. L 182 z 16.7.1999



CM\853678PL.doc 3/4 PE426.983/REV.IIIv04-00

PL

Jakimovo zorganizowała przewóz na składowisko 40 ton ziemi, przy użyciu której zasypano 
odpady. Na składowisku postawiono znaki zakazu. Mieszkańców Jakimova powiadomiono, 
że nie wolno na to składowisko wywozić odpadów z gospodarstw domowych. 
W ramach projektu PHARE 2004 BG 2004/016-711.11 04/ESC/G/PPP/A-006/Se/2 
„Oczyszczanie niekontrolowanych składowisk w gminie Jakimovo” przygotowano dla tej 
gminy projekt techniczny zatytułowany „Zamknięcie niekontrolowanych składowisk 
w gminach Boychinovtsi, Krivodol i Jakimovo”. 
Jednocześnie w dniu 15 lipca 2009 r. Komisja skierowała pismo do wszystkich państw 
członkowskich w celu określenia sytuacji składowisk, których dotyczy art. 14 dyrektywy 
w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE1, czyli istniejących składowisk, które nie 
spełniają wymogów dyrektywy i działały w momencie jej transpozycji (w przypadku Bułgarii 
– po przystąpieniu do UE, tj. po 1 stycznia 2007 r.). Do 16 lipca 2009 r. składowiska takie 
należało dostosować do norm WE lub całkowicie zamknąć. Komisja oczekuje na 
potwierdzenie od władz bułgarskich w tym zakresie. 

Na podstawie informacji przekazanych przez Bułgarię Komisja stwierdza, że podjęto 
działania wykonawcze zmierzające do uzdrowienia sytuacji w zakresie odpadów w gminie 
Jakimovo. Na tym etapie Komisja nie może stwierdzić żadnego naruszenia odnośnego 
prawodawstwa WE.

Po przekazaniu Komisji wspomnianych wyżej informacji na mocy art. 14 dyrektywy 
w sprawie składowania odpadów możliwe będzie ustalenie, czy istniejące i niespełniające 
wymogów składowiska zostały skutecznie zamknięte, jak określono to w przedmiotowej 
dyrektywie.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

W piśmie z dnia 28 września 2009 r. władze bułgarskie potwierdziły istnienie 140 niskiej 
jakości składowisk objętych zakresem art.14 dyrektywy w sprawie składowania odpadów2, 
tzn. niespełniających wymogów składowisk, które działały w czasie transpozycji dyrektywy 
(w przypadku Bułgarii – po przystąpieniu do UE, tj. po 1 stycznia 2007 r.). Ta informacja 
miała jedynie charakter ogólny i nie odnosiła się w sposób konkretny do żadnego składowiska 
o niskim standardzie.

Komisja bada obecnie ten komunikat, a także informacje przesłane przez wszystkie inne 
państwa członkowskie. Stanowi to część analizy zgodności wykonywania przepisów. Komisja 
podejmie wszelkie niezbędne środki, by zapewnić, że wymogi zawarte w art. 14 dyrektywy 
w sprawie składowania odpadów są w pełni przestrzegane we wszystkich państwach 
członkowskich. 

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Komisja przekazała właściwym władzom pismo w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi 
przesłanej 15 października 2010 r. władze bułgarskie dostarczyły odpowiednie informacje, na 
podstawie których Komisja uznała, że regionalne składowisko odpadów nieuznawanych za 
niebezpieczne znajdujące się w Montanie działa zgodnie z decyzją krajową nr 162-N1-IO-AO 
                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
2 Dyrektywa 1999/31/WE, Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.



PE426.983/REV.IIIv04-00 4/4 CM\853678PL.doc

PL

z 2010 r. wydaną przez ministra ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
Dnia 23 sierpnia 2010 r. Regionalny Inspektorat ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Montanie (RIOSV) przeprowadził kontrolę na regionalnym składowisku odpadów 
w Montanie oraz na przyległym terenie położonym na prawym brzegu rzeki Ogosta, 
w pobliżu ujścia rury do odprowadzania odcieków. Nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń.
Ponadto kontrola przeprowadzona na terenie składowiska odpadów oraz w miejscowej 
oczyszczalni ścieków położonej na tym samym terenie pokazała, że odcieki z kwater 
przeznaczonych na niepoddawane segregacji odpady z gospodarstw domowych trafiają do 
oczyszczalni. Sprawdzono dwie plomby na zaworach odcinających celem upewnienia się, że
nie są one uszkodzone. Zawory odcinające są szczelnie zamknięte tak, aby żadne odcieki nie 
przedostawały się do kanału odwadniającego.
Uwzględniając powyższe fakty Komisja stwierdza, że na podstawie otrzymanych w tej 
sprawie informacji regionalne składowisko odpadów w Montanie nie narusza prawodawstwa 
UE.


