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Ref.: Petiția nr. 1334/2008, adresată de Vasil Kadrinov, de cetățenie bulgară, însoțită de 
509 semnături, privind poluarea cu metale a apei și a solului din orașul bulgar 
Poibrene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă poluarea gravă cu metale a solului și a apei potabile din orașul bulgar 
Poibrene.  Petiționarul atrage atenția asupra faptului că este vorba despre substanțe ca arsenic, 
cupru, cadmiu și alte metale grele și că acestea pun în pericol sănătatea și confortul 
locuitorilor zonei și, în special, a copiilor sunt puse în pericol.  În plus, poluarea terenurilor 
agricole din regiune împiedică agricultorii să obțină un venit acceptabil, iar petiționarul 
solicită Parlamentului European să intervină.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Petiția descrie poluarea cu metale grele a apei potabile și a solului din satul Poibrene 
(municipiul Panagyurishte, județul Pazardzik, Bulgaria ) Petiționarul își exprimă îngrijorarea 
privind impactul asupra sănătății și solicită:

- identificarea surselor de poluare și prevenirea unor viitoare poluări;
- recultivarea terenurilor poluate;
-despăgubirea locuitorilor satului în urma distrugerii proprietăților și a afectării sănătății 
acestora.

Poluarea la care se face referire în petiție este, după cum confirmă autoritățile bulgare, cauzată 
de activitățile industriale din trecut (industria minieră, extragerea și prelucrarea cuprului) în 
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bazinul hidrografic al râului local; acest râu face parte din bazinul râului Marița. Activitățile 
din trecut au dus la contaminarea apelor subterane și de suprafață, inclusiv  a celor utilizate ca 
surse de apă potabilă ale satului Poibrene.

Legislația UE aplicabilă în acest caz este:

a)   pentru calitatea apei potabile - Directiva privind calitatea apei destinate consumului 
uman1;
b) pentru calitatea mediului acvatic (calitatea cursurilor de apă și a apelor subterane) -
Directiva cadru privind apa2.

În ceea ce privește poluarea solului, nu există legislație UE în vigoare privind calitatea solului 
sau reabilitarea poluării solului. Comisia a propus în 2006 o Directivă de stabilire a cadrului 
privind protecția solului și de modificare a Directivei 2004/35/CE3. Cu toate acestea, în urma 
primei lecturi în Parlamentul European, Consiliul nu a adoptat încă o poziție comună4. 

Nu există legislație UE aplicabilă care să ofere compensații celor ale căror proprietăți au 
suferit daune sau a căror sănătate a fost afectată.

În ceea ce privește calitatea apei potabile, Directiva privind calitatea apei destinate 
consumului uman stabilește o serie de obligații:

- standardele de calitate pentru apa potabilă furnizată consumatorilor, printre altele, în ceea 
ce privește metalele la care s-a făcut referire în petiție (arsenic, cupru, cadmiu);

- monitorizarea regulată a calității apei potabile și furnizarea de informații consumatorilor 
privind calitatea apei potabile;

- în cazul în care nu sunt îndeplinite standardele de calitate a apei, măsuri de limitare a 
utilizării acesteia, de informarea consumatorilor afectați și măsuri de remediere.

În urma descoperirii datorate monitorizării valorilor ridicate de arsenic (valori de aproximativ 
20μg/L, față de valoarea limită admisă de10 μg/L), autoritățile au informat consumatorii, au 
impus restricții privind utilizarea apei (a nu se consuma ca băutură sau la pregătirea mâncării), 
au furnizat apă de băut în tancuri și au demarat proiecte pentru surse alternative de apă.
Conform celor mai recente date de monitorizare, conținutul de arsenic din apa potabilă s-a 
micșorat de la aproximativ 20μg/L la 13μg /L; cu toate acestea, valoarea este încă cu 3μg/L 
mai mare decât valoarea limită admisă de Directiva privind calitatea apei destinate 
consumului uman. Valorile pentru ceilalți parametri sunt în conformitate cu Directiva privind 
calitatea apei destinate consumului uman.

Un proiect privind aprovizionarea cu apă dintr-o sursă vecină (care respectă standardele de 
calitate impuse de Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman) a fost inițiat, 

                                               
1 Directiva 98/83CE, OJ L330, 5.12.1998
2 Directiva 2000/60/CE, OJ L327 22.12.2000
3 COM(2006)232 din 22.9.2006.
4 Comunicatul de presă al Consiliului din 2.12.2007: 
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/286&format=html&aged=0&la
nguage=en&guilanguage=en
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procedura de achiziție a fost finalizată, iar finanțarea guvernamentală a fost asigurată. 
Lucrările de construcție a început deja; finalizarea acestui proiect este prevăzută conform 
informațiilor prevăzute de autoritățile bulgare, până la mijlocul lui 2009.

În ceea ce privește calitatea mediului acvatic (calitatea cursurilor de apă și a apei subterane), 
autoritățile bulgare, în conformitate cu articolul 5 din Directiva cadru privind apa, au 
identificat un tip de cursuri de apă în bazinul râului Marița care în prezent nu îndeplinesc 
standardele de calitate a mediului („prezintă riscul de a nu îndeplini obiectivele de mediu”). 
Planurile și programele în temeiul Directivei cadru privind apa:

vor trebui să furnizeze o analiză complexă privind cazurile de poluare a apei (inclusiv 
poluarea cu metale), măsurile preventive și de remediere necesare pentru a îndeplini 
obiectivul de mediu al „unei stări bune” pentru toate apele, ca regulă până în 2015;
vor trebui să fie elaborate cu participarea publicului, a cetățenilor, a municipalităților, a 
părților interesate și a ONG-urilor;
trebuie să fie gata până la decembrie 2009. 

Comisia va verifica cu atenție aceste planuri și programe pentru a se asigura că sunt în 
conformitate cu Directiva. 

Referitor la calitatea apei potabile, există o obligație legală de a furniza cetățenilor apă 
potabilă care respectă  Directiva privind calitatea apei destinată consumului uman.  Măsurile 
luate (interzicerea utilizării apei de băut și la gătit; aprovizionarea cu apă potabilă din tancuri; 
lucrările de construcție pentru aprovizionarea cu apă de consum dintr-o sursă vecină) sunt în 
conformitate cu obligațiile impuse de articolul 8 din Directiva privind calitatea apei destinată 
consumului uman; 

Referitor la calitatea mediului acvatic, (calitatea cursurilor de apă și a apei subterane), 
autoritățile bulgare vor fi obligate să stabilească măsurile necesare pentru a remedia situația 
prin intermediul planurilor și a programelor în temeiul Directivei cadru privind apa trebuie să 
fie gata până la 22 decembrie 2009. Comisia va trebui să verifice cu atenție dacă aceste 
planuri și programe sunt în conformitate cu Directiva; 

Referitor la compensarea daunelor asupra proprietății, sau a riscurilor pentru sănătate apărute 
nu există niciun temei juridic pentru intervenția Comisiei. Fără a aduce atingere legislației
naționale privind natura, Directiva privind responsabilitatea de mediu1 exclude în mod special 
din domeniul său de aplicare daunele cauzate de o emisie, eveniment sau incident care au avut 
loc înainte de 30 aprilie 2007, la fel și toate daunele „tradiționale” precum: leziunile 
corporale, pierderea economică și daune asupra proprietății. Astfel, petiționarul trebuie să se 
adreseze instanțelor și organismelor responsabile bulgare.  .

Problema apei poluate din  Poibrene a fost subiectul întrebărilor scrise E-6420/07 și E-
4187/08 adresate de deputatele Groen-Kouwenhoven și Kallenbach.

                                               
1 Directiva 2004/35/EC, OJ L143, 30.4.2004.


