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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1353/2011, ktorú predkladá D. D., bulharský štátny občan, o stavbe 
skládky v regióne Jambol, Bulharsko

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície spochybňuje plán na vybudovanie regionálneho strediska odpadového 
hospodárstva v Jambole, ktoré bude slúžiť piatim lokalitám: Jambol, Sliven, Nova Zagora, 
Tundža a Straldža. Predkladateľ petície uvádza rad nezrovnalostí, napríklad skutočnosť, že 
štúdie uskutočniteľnosti nie sú v súlade s európskymi smernicami, že hodnotenie vplyvu na 
životné prostredie obsahuje nepravdivé informácie, že verejné diskusie neprebehli správnym 
spôsobom a orgány neposkytli verejnosti, ktorá prejavila záujem, všetky dokumenty týkajúce 
sa projektu. V dôsledku uvedených skutočností predkladateľ petície požaduje vyšetrenie 
zákonnosti tohto projektu, ako aj zákonnosti opatrení prijatých ministerstvom životného 
prostredia a miestnymi a regionálnymi orgánmi. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 20. apríla 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 24. októbra 2012

Skládky sú na úrovni EÚ regulované smernicou 1999/31/ES1 o skládkach odpadov. 
Umiestnenie skládky musí zohľadniť viacero požiadaviek uvedených v prílohe I k smernici 
o skládkach odpadov. Skládka môže byť povolená len vtedy, ak vlastnosti skládky s ohľadom 
na uvedené požiadavky, alebo nápravné opatrenia, ktoré majú byť prijaté, naznačujú, že 
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Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1 – 19.
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skládka nepredstavuje vážne nebezpečenstvo pre životné prostredie. Výber umiestnenia 
skládky a rozhodnutie o jej schválení sú vecou príslušných orgánov členského štátu. Tieto 
orgány musia zhodnotiť riziká súvisiace s otvorením nových zariadení na nakladanie 
s odpadom. Komisia nemôže zasahovať do rozhodovania vnútroštátnych orgánov, pokiaľ ide 
o umiestnenie a funkcie uvedenej infraštruktúry, ak sú tieto rozhodnutia prijaté v súlade 
s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa ochrany životného prostredia.

Navyše podľa článku 8 smernice o skládkach odpadov príslušný orgán nevydá povolenie na 
skládku, kým sa nepresvedčí, že skládka v plnej miere spĺňa všetky požiadavky stanovené 
v smernici o skládkach a ostatných platných právnych predpisoch.

Na zariadenia na zneškodňovanie odpadu sa vzťahuje smernica 2011/92/EÚ1 o posudzovaní 
vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (tzv. smernica 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie alebo smernica EIA). Podľa tejto smernice sa 
musí posudzovať vplyv takých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, ktoré 
môžu mať z dôvodu, okrem iného, svojej povahy, veľkosti alebo umiestnenia pravdepodobne 
významný vplyv na životné prostredie, a to pred udelením povolenia pre tieto projekty. 
Posudzovanie vplyvu na životné prostredie je podľa uvedenej smernice záväzné pre 
zariadenia na zneškodňovanie odpadu na skládkach nebezpečného odpadu a skládkach 
odpadu, ktorý nie je nebezpečný, ale kapacita zariadenia prekračuje 100 ton za deň. Pri 
všetkých ostatných skládkach musia nutnosť posudzovania vplyvu rozvojových projektov na 
životné prostredie určiť orgány členských štátov na základe skúmania každého jednotlivého 
prípadu, resp. prahov alebo kritérií stanovených členskými štátmi. Mali by sa zohľadniť 
kritériá stanovené v prílohe III k smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ďalej podľa nariadenia Rady (ES) č. 1083/20062, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, musí Komisia spolu 
s členskými štátmi zaistiť, aby pomoc z fondov bola v súlade s inými politikami a právnymi 
predpismi Spoločenstva. Príslušné bulharské orgány by teda mali zaistiť správne uplatňovanie 
acquis, pokiaľ ide o projekty spolufinancované EÚ, ak pri týchto projektoch bolo schválené 
spolufinancovanie.

Komisia takisto berie na vedomie viacero odvolaní proti rozhodnutiam vnútroštátnych 
a miestnych orgánov ochrany životného prostredia týkajúcim sa odpadového hospodárstva 
v regióne Jambol, ktoré boli podané v súlade s vnútroštátnymi postupmi odvolania.
Vzhľadom na to, že hlavnými strážcami riadneho vykonávania právnych predpisov Európskej 
únie sú vnútroštátne súdy a sudcovia, ktorí sú oprávnení kontrolovať zákonnosť aktov 
a opatrení orgánov štátnej správy, zásadou Komisie (ktorú podporuje aj Parlament) je 
nezasahovať v jednotlivých prípadoch, kým nie je uzavreté vnútroštátne konanie.

So zreteľom na uvedené skutočnosti Komisia identifikovala viacero údajných porušení 
právnych predpisov Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia týkajúcich sa novo 
postavených skládok, pričom nejde len o sťažnosť na projekt odpadového hospodárstva v 
regióne Jambol, ktorú Komisia registruje pod číslom CHAP (2012)00102. Komisia preto 
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Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1 – 16 (kodifikované znenie smernice 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, v znení zmien).
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Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25 – 78.
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začína konanie v rámci projektu EU Pilot1 s cieľom vyžiadať si informácie o uvedenom 
projekte odpadového hospodárstva, ako aj ďalších podobných prípadoch porušovania 
právnych predpisov Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia nemôže v tejto fáze konštatovať, že došlo 
k porušeniu príslušných požiadaviek acquis. 

Komisia bude naďalej sledovať realizáciu projektu odpadového hospodárstva v regióne 
Jambol. Pri rozhodovaní o prijatí ďalších opatrení takisto zohľadní rozsudky bulharských 
súdov a informácie, ktoré jej predložia bulharské orgány na základe žiadosti v rámci projektu 
EU Pilot. Uplatnia sa všetky príslušné ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
s cieľom zaistiť vynaloženie financií Európskej únie v úplnom súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ. 

Na záver treba uviesť, že Komisia nie je oprávnená určovať, ktoré konkrétne miesta sa majú 
použiť ako skládky, ani hodnotiť prípadné súvisiace riziká. Tieto kroky patria do oblasti 
pôsobnosti vnútroštátnych orgánov.

4. Odpoveď Komisie (REV.) doručená 30. apríla 2013

Predkladateľ petície protestuje proti viacerým opatreniam prijatým príslušnými bulharskými 
orgánmi v súvislosti s projektom odpadového hospodárstva v regióne Jambol. Predkladateľ 
petície požaduje prešetrenie zákonnosti opatrení prijatých príslušnými orgánmi.

Na základe sťažnosti podanej predkladateľom petície týkajúcej sa projektu odpadového 
hospodárstva v regióne Jambol Komisia požiadala príslušné bulharské orgány, aby jej 
poskytli informácie o projekte a vykonávaní relevantných právnych predpisov Európskej únie 
v oblasti ochrany životného prostredia, a to predovšetkým smernice 2011/92/EÚ2

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 
(smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie).

Podľa informácií poskytnutých bulharskými orgánmi bol projekt Vybudovanie regionálneho 
systému odpadového hospodárstva v regióne Jambol navrhnutý obcou Jambol v rámci 
partnerstva s obcami Nova Zagora, Tundža, Sliven a Straldža. Projekt je zahrnutý do 
bulharského Národného programu odpadového hospodárstva na obdobie rokov 2003 – 2007, 
ako aj do nového Národného programu odpadového hospodárstva na obdobie rokov 2009 –
20133 a jeho realizácia sa pokladá za prioritné opatrenie pre región Jambol z hľadiska 
vykonávania právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti 
odpadového hospodárstva. Projekt má zahrnúť región so 149 sídlami v 5 obciach s 332 661 
obyvateľmi. Účelom regionálneho systému odpadového hospodárstva je zaistiť správny zber, 
prepravu, predbežné spracovanie a likvidáciu odpadu na obdobie 30 rokov. Po uvedení 
regionálneho systému odpadového hospodárstva do prevádzky bude zatvorená 
a rekultivovaná existujúca obecná skládka iného ako nebezpečného odpadu v katastri obce 

                                               
1 http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_sk.htm.
2 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1 – 16 (kodifikované znenie smernice 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení zmien).
3 http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Programi/NWMP_2009-2013_FINAL.doc
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Hadžidimitrovo. Vzhľadom na veľké množstvo potrebných financií a počet opatrení, ktoré 
treba zrealizovať, je projekt rozdelený na dve fázy. Prvou fázou bude stavba bloku 1 (z 2) 
regionálnej skládky; rekonštrukcia prístupovej cesty; zatvorenie a rekultivácia súčasných 
skládok v obciach Jambol, Sliven, Nova Zagora a Straldža; nákup vybavenia na prevádzku 
regionálnej skládky, ako aj nákup kontajnerov na triedenie odpadu. 

Obec Jambol spolu s ostatnými uvedenými zúčastnenými obcami požiadala o financie v prvej 
fáze tohto projektu v rámci postupu BG161PO005/10/2.10/07/22 (Vybudovanie regionálnych 
systémov odpadového hospodárstva) operačného programu Životné prostredie 2007 – 2013 
v auguste 2011. Zmluvu o financovaní tejto fázy podpísali v septembri 2012 ministerstvo 
životného prostredia a obec Jambol. 

Posudzovanie vplyvu projektu na životné prostredie sa uskutočnilo v roku 2002 pod názvom 
Projekt rozšírenia skládky mestského odpadu v Jambole, na základe ktorého vydal riaditeľ 
Regionálneho inšpektorátu životného prostredia a vody – Stara Zagora rozhodnutie 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (RIEW). Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie bolo opätovne potvrdené v roku 2005 v súlade s platnými 
vnútroštátnymi predpismi. V roku 2008 bolo vydané integrované povolenie, keďže v čase 
vydania rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nebol zohľadnený
integrovaný prístup k vykonávaniu projektu ani uplatňovanie najlepších dostupných techník, 
ako sa to vyžaduje v smernici 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia1. Správa o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pripravená v roku 
2002 bola posúdená v rámci verejných konzultácií a bulharské orgány predložili príslušné 
dokumenty vo verejnom záujme týkajúce sa tohto projektu. Následne bolo vydané povolenie. 
Treba takisto uviesť, že v časovom rámci stanovenom právnymi predpismi 
dotknuté/zainteresované strany nepodali žiadne sťažnosti, ktorými by sa odvolávali proti 
uvedenému rozhodnutiu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v čase jeho vydania.

Názov pôvodne povoleného projektu Projekt rozšírenia skládky mestského odpadu v Jambole
bol v roku 2010 zmenený na základe žiadosti obce Jambol. Zmenu si vyžiadalo uvedenie 
projektu do súladu s opatreniami uvedenými v Národnom programe odpadového 
hospodárstva a v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch o stavbe a prevádzke 
skládok a iných zariadení odpadového hospodárstva. V rozhodnutí RIEW bolo potvrdené, že 
zmenou názvu (na Vybudovanie regionálneho systému odpadového hospodárstva v regióne 
Jambol) sa nemenia charakteristiky projektu. Toto potvrdenie v rozhodnutí RIEW je súčasťou 
rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ako uviedol predkladateľ petície, proti rozhodnutiam o tomto projekte vydaným príslušnými 
orgánmi bolo podaných viacero odvolaní. Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, 
bola väčšina odvolaní buď zamietnutá z dôvodu neopodstatnenosti a/alebo súdy potvrdili 
rozhodnutia príslušných orgánov. Vzhľadom na to, že niektoré odvolania zatiaľ neboli 
uzavreté, Komisia dodržiava zásadu (ktorú podporuje aj Parlament) nezasahovať 
v jednotlivých prípadoch, kým nie je uzavreté vnútroštátne konanie.

Petícia sa pôvodne týkala iného projektu predloženého na posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie RIEW Stara Zagora z februára 2011, ktorý navrhovateľ následne zrušil (obec 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8 – 29 (kodifikované znenie smernice 96/61/ES o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia, v znení zmien).
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Jambol). V rámci projektu sa plánovala výstavba regionálneho strediska odpadového 
hospodárstva pre región Jambol, ktoré by slúžilo aj obciam Jambol, Nova Zagora, Tundža, 
Sliven a Straldža, malo by však väčší rozsah a kapacitu (štyri bloky na likvidáciu iného ako 
nebezpečného odpadu; závod na triedenie odpadu; zariadenie na výrobu kompostu pre zelený 
odpad; priestor na dočasné skládkovanie nebezpečného domového odpadu; recyklačný závod 
a blok na likvidáciu stavebného odpadu). Po uskutočnení posudzovania vplyvov na životné 
prostredie bola vypracovaná správa o tomto posudzovaní, ktorá bola schválená a následne 
predložená na verejné konzultácie. Začiatkom roku 2012 bol však projekt zrušený 
navrhovateľom a posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo ukončené.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia poznamenáva, že neexistujú žiadne náznaky 
porušenia príslušných požiadaviek acquis v tejto fáze.

Komisia bude naďalej sledovať realizáciu projektu odpadového hospodárstva v regióne 
Jambol, predovšetkým v priebehu druhej fázy. Treba uviesť, že žiadosť o vydanie povolenia 
v prvej fáze projektu bola podaná pred pristúpením Bulharska k EÚ. V okamihu podania 
žiadosti sa na Bulharsko nevzťahovala smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a nie je možné určiť žiadne porušenie právnych predpisov Európskej únie.

Ak sa ukáže, že je to potrebné, útvary Komisie prijmú opatrenia stanovené v článku 258 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Na záver treba uviesť, že Komisia nie je oprávnená určovať, ktoré konkrétne miesta sa majú 
použiť ako skládky, ani hodnotiť prípadné súvisiace riziká. Tieto kroky patria do oblasti 
pôsobnosti vnútroštátnych orgánov.


