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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0599/2009, którą złożył Petur Penczev (Bułgaria) w imieniu 
„Ecoglasnost” w sprawie nielegalnego wywozu odpadów do Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do zakrojonego na szeroką skalę wywozu odpadów z Austrii do 
Bułgarii oraz niezmiennego nieprzestrzegania przez władze bułgarskie unijnych przepisów 
prawnych dotyczących zarządzania odpadami. Składający petycję wzywa zatem Parlament 
Europejski i Komisję do gruntownego przebadania sposobu, w jaki wwożone odpady 
poddawane są spalaniu, w szczególności w Sofii oraz spalarni w Montanie, w północno-
zachodniej Bułgarii, które to przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc UE, i podkreśla, że obecna 
sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 9 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 stycznia 2010 r.

Składający petycję wzywa Parlament Europejski i Komisję do przeprowadzenia 
szczegółowego dochodzenia w sprawie sposobu spalania przywożonych odpadów, 
w szczególności w cementowni w pobliżu miejscowości Beli Izvor. Następnie sugeruje on, że 
Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na umowy z różnymi cementowniami 
zadeklarowanymi przez miasto Sofia w sprawozdaniu OOŚ w sprawie projektu 
gospodarowania odpadami w Sofii. Na koniec składający petycję wskazuje na problem 
z pozwoleniem na działanie sfinansowanego przez UE składowiska odpadów w mieście 
Montana, w północno-zachodniej Bułgarii, które zostało uchylone decyzją Najwyższego Sądu 
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Administracyjnego. Według autora petycji obecny stan rzeczy w tych trzech obszarach 
stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska. W dniu 9 lipca 2009 r. 
Komisja udzieliła składającemu petycję odpowiedzi, przekazując informacje na temat 
zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami w Sofii. W swoim piśmie Komisja 
zaznaczyła, że rozpatruje zarzuty dotyczące przypadku Montany, i że przeanalizuje też 
sprawozdanie w sprawie nielegalnego wywozu odpadów z Austrii do Bułgarii.

Uwagi Komisji do petycji

W odniesieniu do zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami w Sofii Komisja, 
w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na 
mocy art. 258 TFUE (art. 226 traktatu WE), przesłała Bułgarii w listopadzie 2008 r. 
uzasadnioną opinię w związku z brakiem podjęcia wszystkich niezbędnych środków 
zmierzających do utworzenia w Sofii wszechstronnej sieci instalacji do gospodarowania 
odpadami z gospodarstw domowych. Obszerniejsze informacje na temat tej sprawy 
przekazano w komunikacie prasowym Komisji. Są one również dostępne na stronie 
internetowej Komisji EUROPA pod następującym adresem:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

Z drugiej strony projekt zintegrowanego gospodarowania odpadami w Sofii jest jednym 
z głównych przedsięwzięć na ogólnej liście programu operacyjnego „Środowisko” 
finansowanego z Funduszu Spójności i od dawna uchodzi za sztandarowy projekt 
środowiskowy w Bułgarii w obecnym okresie programowania 2007–2013. Zgodnie 
z przepisami dorobku prawnego Komisja zatwierdzi projekt tylko wówczas, gdy będzie on 
zgodny z obowiązującym prawodawstwem. Na obecnym etapie władze bułgarskie wciąż nie 
przedłożyły Komisji głównego wniosku dotyczącego projektu zintegrowanego 
gospodarowania odpadami w Sofii, a zatem nie zainicjowano jeszcze procesu formalnej 
oceny. Zarówno sprawozdanie OOŚ, jak i umowy z cementowniami na spalanie paliw 
odpadowych będą przedmiotem dogłębnej analizy w trakcie oceny wniosku.

W odniesieniu do sfinansowanego przez UE składowiska w Montanie Komisja dziękuje 
składającemu petycję za zwrócenie jej uwagi na tę kwestię. Właściwe władze bułgarskie 
uznały, że istnieje problem dotyczący funkcjonowania składowiska. Ze swej strony Komisja 
rozpoczęła szczegółową analizę sytuacji i ponownie skontaktuje się z Komisją Petycji po 
ustaleniu wszystkich faktów i podjęciu decyzji w sprawie ewentualnych środków 
korygujących.
W odniesieniu do rzekomego nielegalnego wywozu odpadów z Austrii do Bułgarii Komisja 
skontaktowała się z władzami austriackimi, aby uzyskać wyjaśnienia w związku 
z przekazywanymi informacjami na temat nielegalnego przesyłania odpadów z Austrii do 
Bułgarii. Władze austriackie poinformowały, że:

 odnośny artykuł bazuje na nieudowodnionych twierdzeniach austriackiego inżyniera 
budowlanego;

 zgodnie z informacjami Federalnego Urzędu Kryminalnego dwadzieścia opisanych 
przypadków nielegalnego wysyłania odpadów w rzeczywistości dotyczyło kilku spraw 
otwartych w 2008 roku; żadna z nich nie wymaga dalszego dochodzenia ani nie 
dotyczyła odpadów komunalnych;
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 z perspektywy czasu  uznano, że we wszystkich przypadkach opisywanych 
w austriackich gazetach i dotyczących konkretnych zarzutów nielegalnego przesyłania 
odpadów do Bułgarii przestrzegano procedur przewidzianych w obowiązującym 
prawodawstwie

Wnioski

W przypadku zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami w Sofii Komisja 
postanowiła wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości 
uzna, że naruszono obowiązujące prawodawstwo, Bułgaria będzie musiała przedsięwziąć 
niezbędne środki w celu zapewnienia jego przestrzegania. 

Komisji nadal nie przedłożono głównego wniosku dotyczącego projektu zintegrowanego 
gospodarowania odpadami w Sofii. Kiedy rozpocznie się oficjalne rozpatrywanie wniosku, 
sprawozdanie OOŚ i umowy z cementowniami będą przedmiotem starannej analizy. 

W odniesieniu do cofniętego pozwolenia na prowadzenie w Montanie składowiska 
sfinansowanego przez UE właściwe władze bułgarskie uznały, że istnieje problem dotyczący 
funkcjonowania składowiska. Komisja rozpoczęła szczegółową analizę sytuacji i ponownie 
skontaktuje się z Komisją Petycji po ustaleniu wszystkich faktów i podjęciu decyzji 
w sprawie ewentualnych środków korygujących.
Na podstawie informacji przekazanych przez władze austriackie Komisja uważa, że konkretne 
zarzuty w sprawie nielegalnego przesyłania odpadów z Austrii do Bułgarii są nieuzasadnione.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 24 czerwca 2010 r.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi służbom Komisji w sprawie 
sfinansowanego przez UE składowiska odpadów w Montanie, władze bułgarskie uruchomiły 
procedurę wydania nowego zezwolenia dla składowiska regionalnego w ramach 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Mając na uwadze brak 
ważnego zezwolenia podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania 
prowadzenia składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w czasie trwania 
procedury w sprawie wydania nowego zezwolenia.

Służby Komisji oczekują aktualnie na wynik wspomnianej procedury, aby móc podjąć dalsze 
działania w tej sprawie. Jeżeli chodzi o okres nielegalnego działania składowiska, zgodnie z 
odnośnymi przepisami współfinansowania unijnego, Komisja może nałożyć odnośne sankcje 
finansowe na państwo członkowskie na etapie zamknięcia realizacji projektu.

5. Odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

W związku z dalszymi informacjami, jakie otrzymała Komisja na temat sfinansowanego 
przez UE składowiska odpadów w Montanie, dyrektor Agencji Środowiska Naturalnego na 
mocy decyzji nr 162-N1- IO- AO/2010 of 05.07.2010 wydał nowe zezwolenie w ramach 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) dla składowiska 
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regionalnego.

Trzy różne osoby złożyły do bułgarskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego odwołanie 
od tej decyzji. Najwyższy Sąd Administracyjny nie wyznaczył jeszcze daty rozprawy.

Ministerstwo Ochrony Środowiska i Wód poinformowało służby Komisji, że procedura 
odwoławcza nie wstrzymuje wykonania decyzji, której dotyczy odwołanie w sprawie wydania 
zezwolenia w ramach zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), 
ponieważ prawo krajowe (art. 60 ust. 4 bułgarskiego kodeksu postępowania) zezwala na 
wykonania takiego aktu administracyjnego przed wydaniem orzeczenia przez sąd. 

Komisja oczekuje wyniku procedury odwoławczej, aby móc określić, jakie kolejne kroki 
należy podjąć w tej sprawie. Jeżeli chodzi o okres nielegalnego działania składowiska, 
zgodnie z odnośnymi przepisami dotyczącymi współfinansowania unijnego, Komisja może 
nałożyć odnośne sankcje finansowe na państwo członkowskie na etapie zamknięcia projektu.

6. (REV III) Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

W piśmie z dnia 4 października 2011 r. władze bułgarskie poinformowały służby Komisji, że 
procedura odwoławcza w sprawie wydania zezwolenia w ramach zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) dla składowiska regionalnego w 
Montanie została zakończona.
Najwyższy Sąd Administracyjny Bułgarii w wyroku końcowym odrzucił odwołanie w 
sprawie wydania zezwolenia IPPC na podstawie, że było ono nieuzasadnione. W związku z 
tym nowe zezwolenie IPPC uznaje się za obowiązujące od dnia 12 lipca 2011 r., a tym 
samym funkcjonowanie składowiska jest zgodnie z prawem unijnym.


