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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1923/2009, którą złożył Panayot Panayotov (Bułgaria) w imieniu 
Komitetu Kampanijnego Mieszkańców Miejscowości Kazaszko i Topoli, 
w sprawie zanieczyszczenia ze spalarni położonej w bezpośredniej bliskości 
obszarów zabudowanych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do poważnego zanieczyszczenia powodowanego przez 
spalarnię położoną w bezpośredniej bliskości miejscowości Topoli (650 metrów) i Kazaszko 
(900 metrów) w prowincji Warna i związanych z tym zagrożeń dla zdrowia okolicznych 
mieszkańców.  Składający petycję zaznacza, że działalność przedmiotowej spalarni wiąże się 
z poważnymi naruszeniami obowiązującego prawa unijnego, a ponieważ jego skargi 
kierowane do odpowiedzialnych władz bułgarskich nie przyniosły żadnych skutków, wzywa 
on Parlament Europejski do podjęcia działań i ewentualnie do odbycia wizyty rozpoznawczej 
w celu uzyskania informacji z pierwszej ręki na temat tej niedopuszczalnej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lipca 2010 r.

Wszystkie spalarnie odpadów i współspalarnie, w których utylizowane są odpady stałe lub 
płynne, muszą być zgodne z przepisami dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania 
odpadów1, z wyjątkiem instalacji spalających wyłącznie odpady wymienione w art. 2 ust. 2 
lit. a) tej dyrektywy. W dyrektywie określono też warunki operacyjne, dopuszczalne poziomy 
                                               
1 Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 91
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emisji i wymagania dotyczące monitoringu, których spełnienie jest wymogiem minimalnym 
wobec wszystkich spalarni.

Ponadto instalacje spalania odpadów komunalnych (odpadów z gospodarstw domowych oraz 
podobnych odpadów handlowych, przemysłowych i instytucjonalnych) o wydajności 
przekraczającej 3 tony na godzinę oraz instalacje spalania odpadów niebezpiecznych o 
wydajności przekraczającej 10 ton dziennie wchodzą również w zakres dyrektywy 
2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(nazywanej dalej dyrektywą IPPC)1.

Zgodnie z dyrektywą IPPC objęte jej przepisami instalacje muszą funkcjonować zgodnie z 
pozwoleniami, które obejmują dopuszczalne poziomy emisji obliczone według najlepszych 
dostępnych technik (BAT) i których celem jest zapobieganie emisjom i ich wpływowi na całe 
środowisko, a gdzie jest to niewykonalne, ogólnie obniżanie emisji i ograniczanie ich 
skutków. Dlatego też zapobieganie emisjom lub ograniczanie ich skutków dla powietrza, 
wody i gleby powinno odbywać się za pośrednictwem pozwoleń środowiskowych 
wydawanych zgodnie z dyrektywą IPPC.

Komisja przyjęła szereg dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych 
technik (BREF) odnoszących się do działań, które są objęte zakresem dyrektywy IPPC i które 
właściwe organy muszą uwzględnić przy ustanawianiu dla takich instalacji dopuszczalnych 
poziomów emisji obliczonych według BAT, innych parametrów lub jednostek pomiaru. 
BREF dotyczący spalania odpadów przyjęto w sierpniu 2006 r.

W zależności od charakteru materiałów spalanych w odnośnych instalacjach mogą one być 
też objęte innymi przepisami UE, takimi jak dyrektywa w sprawie odpadów (2006/12/WE2, 
zastąpiona dyrektywą 2008/98/WE) oraz rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego (1774/20023, zastąpione rozporządzeniem 1069/2009).

Wnioski

Komisja wystąpi do władz bułgarskich o przekazanie informacji dotyczących istnienia ww. 
instalacji, a następnie ustali, czy sprawa wchodzi w zakres dyrektywy IPPC i/lub dyrektywy 
w sprawie spalania odpadów oraz innych odnośnych przepisów UE.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r. (REV)

Komisja Europejska skontaktowała się z władzami bułgarskimi, żeby uzyskać informacje, czy 
przepisy dyrektywy 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom 
i ich kontroli (dyrektywy IPPC)4 zostały w tym przypadku właściwie zastosowane.

Według informacji otrzymanych od władz bułgarskich instalacje te wchodzą w zakres punktu 
6.5 Załącznika I dyrektywy IPPC (Instalacje do unieszkodliwiania lub recyklingu zwierząt 
                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.7.2008, s. 8
2 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9-21
3 Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1
4 Dz.U. L 24 z 29.01.2008, s. 8 
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padłych oraz odpadów zwierzęcych, o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie) i 
funkcjonują zgodnie z zezwoleniem IPPC wydanym w roku 2008. W zezwoleniu określono 
stosowne środki mające zapewnić zgodność z wymogami dyrektywy IPPC. 

Władze bułgarskie potwierdziły również Komisji, że w zezwoleniu umieszczono stosowne 
wymogi, zwłaszcza w odniesieniu do emisji zapachów oraz że w ostatnich latach 
zrealizowano szereg inwestycji mających na celu ograniczenie emisji zapachów przez 
instalacje.

Ponadto władze bułgarskie potwierdziły, że w ostatnich latach przeprowadzono szereg 
kontroli, w trakcie których nie stwierdzono naruszenia warunków zezwolenia.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa UE.


