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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1353/2011, którą złożył D.D. (Bułgaria), w sprawie budowy 
wysypiska śmieci w obwodzie Jamboł w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się planom budowy regionalnego ośrodka przetwarzania 
odpadów w obwodzie Jamboł, który miałby objąć swoimi usługami pięć miejscowości: 
Jamboł, Sliwen, Nową Zagorę, Tundżę i Strałdżę. Składający petycję donosi o zaistnieniu 
szeregu nieprawidłowości, np. badania wykonalności naruszają według niego dyrektywy 
europejskie, ocena oddziaływania na środowisko zawiera błędne dane, debaty publiczne nie 
zostały przeprowadzone w sposób właściwy, zaś władze nie przekazały zainteresowanym 
stronom pełnej dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia. Składający petycję zwraca się w 
związku z tym o zbadanie zgodności z prawem tego przedsięwzięcia, a także działań 
podjętych przez Ministerstwo Środowiska oraz władze na szczeblu lokalnym i regionalnym.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 20 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 października 2012 r.

Na poziomie Unii Europejskiej kwestię składowisk odpadów regulują przepisy dyrektywy 
1999/31/WE1 w sprawie składowania odpadów. Lokalizacja składowiska odpadów musi 
spełniać szereg wymogów wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Tworzenie 
składowiska odpadów jest możliwe tylko w przypadku, gdy właściwości danego terenu 
                                               
1

Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
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odnoszące się do powyższych wymogów lub środków korygujących, które mają zostać 
podjęte, wskazują, że nie stanowi ono poważnego zagrożenia dla środowiska. Wybór 
lokalizacji składowiska odpadów i decyzja o wydaniu zezwolenia na budowę składowiska 
należą do właściwych organów państw członkowskich. Właściwe organy muszą dokonać 
oceny ryzyka związanego z otwarciem nowych obiektów gospodarki odpadami. Komisja nie 
może ingerować w decyzje właściwych władz krajowych dotyczące lokalizacji i cech takiej 
infrastruktury, o ile są one podejmowane zgodnie z prawem UE w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego.

Ponadto zgodnie z art. 8 dyrektywy w sprawie składowania odpadów właściwe władze nie 
wydają zezwolenia na utworzenie składowiska, jeżeli nie posiadają pewności, że składowisko 
jest w pełni zgodne ze wszystkimi wymogami określonymi w dyrektywie w sprawie 
składowania odpadów oraz z innym właściwym prawodawstwem.

Co więcej, dyrektywa 2011/92/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (zwana także dyrektywą w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub dyrektywą OOŚ) ma zastosowanie do 
instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Na mocy tej dyrektywy przedsięwzięcia mogące 
znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, między innymi z powodu ich charakteru, 
rozmiarów lub lokalizacji, podlegają ocenie dotyczącej ich wpływu na środowisko przed 
udzieleniem zezwolenia na inwestycję. Dyrektywa ta stanowi, że dokonanie oceny 
oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe w przypadku składowisk odpadów 
niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, gdy przepustowość instalacji 
przekracza 100 ton dziennie. W przypadku wszystkich innych składowisk władze państwa 
członkowskiego muszą ustalić w oparciu o indywidualną analizę konkretnego przypadku lub 
w oparciu o ustalone kryteria, czy należy dokonywać oceny wpływu środowiskowego 
przedsięwzięć. Należy brać pod uwagę kryteria określone w załączniku III dyrektywy OOŚ.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/20062 ustanawiającym przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, 
Komisja i państwa członkowskie gwarantują, by pomoc uzyskiwana z funduszy była zgodna z 
pozostałymi strategiami wspólnotowymi i z ustawodawstwem wspólnotowym. Dlatego też 
właściwe organy Bułgarii powinny zagwarantować właściwe stosowanie prawodawstwa 
unijnego w odniesieniu do przedsięwzięć współfinansowanych przez UE, w przypadku 
zatwierdzenia ich współfinansowania.

Komisja zwraca również uwagę na liczbę odwołań od decyzji krajowych i lokalnych organów 
ochrony środowiska związanych z gospodarką odpadami w obwodzie Jamboł złożonych 
zgodnie z krajowymi procedurami odwoławczymi. Mając na uwadze fakt, że sądy oraz 
sędziowie krajowi są pierwszymi strażnikami prawidłowego wdrażania prawa unijnego oraz 
posiadają uprawnienia do kontrolowania legalności aktów wprowadzanych przez krajową 
administrację publiczną oraz prowadzonych przez nią działań, Komisja stosuje – w 
porozumieniu z Parlamentem – politykę niepodejmowania interwencji w poszczególnych 
przypadkach, gdy procedury krajowe jeszcze się nie zakończyły.

                                               
1

Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1-16 (wersja ujednolicona zmienionej dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne).
2

Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25-78.
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Pomimo to Komisja zwróciła uwagę na szereg przypadków rzekomego naruszania unijnych 
przepisów środowiskowych w odniesieniu do nowo powstających składowisk odpadów, nie 
tylko w związku ze skargą na przedsięwzięcie dotyczące gospodarki odpadami w obwodzie 
Jamboł, zarejestrowaną przez Komisję pod numerem referencyjnym CHAP (2012)00102.
Komisja postanowiła zatem wszcząć procedurę UE Pilot1 w celu uzyskania szerszych 
informacji o przedsięwzięciu, a także o innych podobnych przypadkach naruszania prawa UE.

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja nie może na obecnym etapie skonstatować naruszenia 
odnośnych wynikających z prawodawstwa wymogów.

Komisja będzie nadal przyglądać się realizacji przedsięwzięcia dotyczącego gospodarki 
odpadami w obwodzie Jamboł. Weźmie ona również pod uwagę wyroki odnośnych sądów 
bułgarskich oraz informacje, jakie mają zostać przedstawione przez władze bułgarskie w 
ramach toczącego się postępowania EU Pilot, podejmując decyzję o dalszych koniecznych 
działaniach. Ponadto zostaną zastosowane wszystkie właściwe przepisy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006, aby zapewnić wykorzystanie funduszy UE z zachowaniem pełnej 
zgodności z ustawodawstwem krajowym i prawodawstwem UE.

Należy również zauważyć, że Komisja nie jest właściwym organem ani w zakresie określania, 
jakie konkretne miejsca powinny być przeznaczane na składowiska odpadów, ani w zakresie 
przeprowadzania oceny związanych z nimi zagrożeń. Działania te wchodzą w zakres 
obowiązków władz krajowych.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Autor petycji protestuje przeciw szeregowi działań podjętych przez odnośne władze 
bułgarskie jeżeli chodzi o przedsięwzięcie dotyczące gospodarki odpadami w Jambole. 
Domaga się on zbadania zgodności z prawem tych działań.

Po skardze złożonej przez autora petycji w sprawie wspomnianego przedsięwzięcia Komisja 
zwróciła się do właściwych władz bułgarskich o przekazanie jej informacji dotyczących 
przedsięwzięcia oraz przestrzegania odnośnego unijnego prawodawstwa środowiskowego, w 
szczególności dyrektywy 2011/92/UE2 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ).

Według informacji przekazanych przez władze bułgarskie, przedsięwzięcie o nazwie 
„Budowa regionalnego systemu gospodarki odpadami w obwodzie Jamboł” opracowała 
gmina Jamboł we współpracy z gminami Nowa Zagora, Tundża, Sliwen i Strałdża.
Przedsięwzięcie to było częścią bułgarskiego krajowego programu gospodarki odpadami na
lata 2003-2007, jest ono również częścią nowego krajowego programu gospodarki odpadami 
na lata 2009-20133, a jego realizacja jest priorytetem okręgu Jamboł pod względem 
wdrażania unijnego i krajowego ustawodawstwa w dziedzinie gospodarki odpadami.
Przedsięwzięcie to obejmuje region, w którego skład wchodzi 149 miejscowości 

                                               
1 http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm .
2 Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1-16 (wersja ujednolicona zmienionej dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne).
3 http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Programi/NWMP_2009-2013_FINAL.doc
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zgrupowanych w 5 gminach i zamieszkałych przez 332 661 osób. Regionalny system 
gospodarki odpadami zaprojektowano, by zapewnić właściwą zbiórkę, transport, wstępną 
obróbkę oraz unieszkodliwianie odpadów przez okres 30 lat. Obecne gminne składowisko 
odpadów innych niż niebezpieczne znajdujące się we wsi Hadżidimitrowo zostanie zamknięte 
i zrekultywowane po uruchomieniu regionalnego systemu gospodarki odpadami. Z uwagi na 
znaczące wymogi budżetowe oraz liczbę realizowanych działań przedsięwzięcie jest 
realizowane dwuetapowo. Etap pierwszy obejmie budowę pierwszej (spośród dwóch) sekcji 
składowiska regionalnego, budowę drogi dojazdowej, zamknięcie i rekultywację aktualnych 
składowisk odpadów w gminach Jamboł, Sliwen, Nowa Zagora i Strałdża oraz zakup sprzętu 
do obsługi regionalnego składowiska odpadów i zakup zbiorników do oddzielnego 
składowania odpadów.

Gmina Jamboł w porozumieniu z wyżej wymienionymi gminami zwróciła się o 
sfinansowanie pierwszego etapu przedsięwzięcia w ramach procedury 
BG161PO005/10/2.10/07/22 (utworzenia regionalnego systemu gospodarki odpadami) 
operacyjnego programu środowiskowego na lata 2007-2013 w sierpniu 2011 r. Umowę w tej 
sprawie zawarły Ministerstwo Środowiska i gmina Jamboł we wrześniu 2012 r.

Dla tego też przedsięwzięcia, zatytułowanego „Projekt rozbudowy składowiska odpadów 
komunalnych w Jambole”, przeprowadzono w 2002 r. procedurę OOŚ w oparciu o decyzję 
OOŚ wydaną przez dyrektora Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wód Stara 
Zagora. Decyzję OOŚ potwierdzono ponownie w 2005 r. w oparciu o aktualne przepisy 
prawne. W 2008 r. wydano zintegrowane zezwolenie na realizację przedsięwzięcia, jako że w 
chwili wydawania decyzji OOŚ nie uwzględniono zintegrowanego podejścia do realizacji 
projektu i zastosowania najlepszych dostępnych technik, czego wymaga dyrektywa 
2008/1/WE1 dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 
Sprawozdanie OOŚ sporządzone w 2002 r. było przedmiotem konsultacji społecznych, a 
władze bułgarskie przedstawiły odnośne dokumenty dotyczące zainteresowania publicznego 
związane z tym przedsięwzięciem. Następnie wydano zezwolenie na jego realizację. Należy 
ponadto stwierdzić, że bezpośrednio zainteresowane strony nie odwołały się od wyżej 
wymienionej decyzji OOŚ w terminie przewidzianym w przepisach.

Nazwa wstępnie przyjętego projektu „Projekt rozbudowy składowiska odpadów komunalnych 
w Jambole” została następnie zmieniona w oparciu o wniosek gminy Jamboł w 2010 r.
Zmiana ta była konieczna, jako że przedsięwzięcie musiało być zgodne ze środkami, o 
których mowa w krajowym programie gospodarki odpadami, a także w odnośnych przepisach 
krajowych dotyczących budowy i prowadzenia składowisk odpadów oraz innych instalacji do 
ich obróbki. Regionalny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wód potwierdził, że zmiana 
nazwy przedsięwzięcia (na „Budowa regionalnego systemu gospodarki odpadami w obwodzie 
Jamboł”) nie spowodowała zmiany jego charakterystyki. Potwierdzenie to stanowi część 
decyzji OOŚ.

Jak wskazał autor petycji w związku z niniejszym przedsięwzięciem złożono szereg odwołań 
od decyzji podjętych przez właściwe organy. Zgodnie z informacjami Komisji większość 
odwołań odrzucono jako nieuzasadnione, w przypadku zaś niektórych z nich sądy 
potwierdziły decyzje odnośnych właściwych organów. Mając na uwadze fakt, że nie 

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8-29 (wersja ujednolicona zmienionej dyrektywy 96/61/WE dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli).
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rozpatrzono jeszcze wszystkich odwołań, Komisja – przy wsparciu ze strony Parlamentu –
powstrzymuje się od interwencji w poszczególnych przypadkach do momentu zakończenia 
postępowań odwoławczych.

Pierwotnie petycja dotyczyła innego przedsięwzięcia, które skierowano do Regionalnego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wód w lutym 2011 r. w celu przeprowadzenia OOŚ, i z 
realizacji którego inwestor (gmina Jamboł) następnie zrezygnował. Przedsięwzięcie 
obejmowało budowę regionalnego ośrodka gospodarki odpadami dla okręgu Jamboł 
obsługującego Jamboł, Nową Zagorę, Tundżę, Sliwen oraz Strałdżę o większym zakresie i 
przepustowości (cztery sekcje do obróbki odpadów innych niż niebezpieczne, segregownia 
odpadów, kompostownia, obszar tymczasowego składowania niebezpiecznych odpadów z 
gospodarstw domowych, stacja recyklingu oraz sekcja obróbki odpadów budowlanych). Jako 
że przedsięwzięcie podlegało OOŚ, sporządzono i zatwierdzono sprawozdanie OOŚ, które 
poddano również konsultacjom społecznym. Jednak na początku 2012 r. inwestor wycofał się 
z realizacji przedsięwzięcia, zatem procedurę OOŚ zakończono.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja odnotowuje, że brak jest wskazań, że na obecnym 
etapie naruszono odnośne wymogi prawodawstwa unijnego.

Komisja będzie nadal przyglądać się realizacji przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarki 
odpadami w okręgu Jamboł, szczególnie podczas drugiego etapu jego realizacji. Należy 
zwrócić uwagę, że wniosek o zezwolenie na realizację etapu pierwszego przedsięwzięcia 
złożono przed przystąpieniem Bułgarii do UE. Dlatego też w tym okresie dyrektywa OOŚ nie 
odnosiła się do Bułgarii, w związku z czym nie można wskazać na naruszenie prawa 
unijnego.

Jeżeli zajdzie taka konieczność, służby Komisji podejmą dalsze działania przewidziane w art. 
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Należy wreszcie zauważyć, że Komisja nie jest właściwym organem ani w zakresie 
określania, jakie konkretne miejsca powinny być przeznaczone na składowiska odpadów, ani 
w zakresie przeprowadzania oceny związanych z nimi zagrożeń. Kwestie te wchodzą w 
zakres obowiązków władz krajowych.


