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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0431/2009, adresată de Dimitar Platikanov, de cetăţenie 
bulgară, în numele „Comitetului de inițiativă pentru satul Stozher”, 
conținând 180 de semnături, referitor la înființarea unui depozit de 
deșeuri în satul Stozher din nord-estul Bulgariei

1. Rezumatul petiţiei

Petiționarul protestează împotriva autorităților bulgare de a înființa un depozit de deșeuri în 
satul Stozher din nord-estul Bulgariei. Petiționarul solicită reexaminarea evaluării de impact 
asupra mediului a proiectului, ținând seama de faptul că publicul nu a fost informat în mod 
corect și consultat despre detaliile proiectului. Petiționarul solicită Parlamentului European să 
investigheze situația, deoarece acesta consideră că au fost încălcate atât legislația bulgară, cât 
și prevederile aplicabile din legislația comunitară privind mediul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul solicită ca procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) şi evaluarea 
în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele1 să fie reexaminate, iar 
comentariile făcute de public să fie luate în considerare, mai ales cu privire la caracterul 
insuficient al concluziilor raportului EIM şi al celui de evaluare prevăzut la articolul 6 
alineatul (3). Mai mult, acesta susţine că ar trebui efectuate consultări publice corespunzătoare 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică, JO L 206, 22.7.1992
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referitoare la ambele rapoarte, astfel încât publicul să participe şi să influenţeze rezultatele 
procesului decizional.

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

 Aspecte referitoare la EIM

În urma primirii petiţiei, serviciile Comisiei au solicitat autorităţilor bulgare competente să 
ofere informaţii referitoare la modul în care au fost efectuate procedurile EIM şi de evaluare 
în temeiul articolului 6 alineatul (3) cu privire la problemele sesizate de petiţionar. 
Autorităţile bulgare au transmis răspunsul lor Comisiei la 9 noiembrie 2009. În consecinţă, 
Comisia a examinat informaţiile oferite de autorităţile bulgare, precum şi solicitările 
petiţionarului, în lumina legislaţiei UE care ar putea fi aplicabilă în acest caz.

Ţinând cont de informaţiile primite, se înţelege că autorităţile competente (Inspectoratul 
regional pentru mediu şi ape – Varna) au stabilit că proiectul pentru construirea unui depozit 
de deşeuri în regiunea Dobrich intră sub incidenţa anexei I din Actul privind protecţia 
mediului, adică necesită efectuarea obligatorie a EIM. Aşadar, proiectul depozitului de 
deşeuri care deserveşte localităţile Dobrich, Balchik, Kavarna, Shabla, General Toshevo, 
Tervel, Krushari şi Nikola Kozlevo, precum şi staţia de transfer a deşeurilor din oraşul Tervel
au fost supuse unei proceduri EIM, în conformitate cu articolul 92 alineatul (1) din Actul 
bulgar privind protecţia mediului (APM), care transpune cerinţele Directivei EIM1.

Din informaţiile primite, se constată că cererea de autorizare a acestui proiect a fost prezentată
de către iniţiator autorităţilor naţionale competente la 18 octombrie 2006. Publicul vizat a fost 
informat despre proiectul propus încă de la început, prin afişarea de anunţuri pe panourile de 
informare din clădirea Prefecturii din Dobrich şi din Primăria Stozher, precum şi printr-un 
anunţ în ziarul Nova Dobrudzanska Tribuna din 16 octombrie 2006. În aceste condiţii, ar 
trebui să menţionăm că, în conformitate cu jurisprudența Curţii Europene de Justiţie (cauza 
C-81/96, Haarlemmerliede), obligaţia statului membru de a asigura ca proiectele care pot avea 
efecte semnificative prin natura, mărimea şi localizarea lor să fie supuse unei evaluări a 
impactului asupra mediului se referă doar la acele proiecte pentru care cererile de autorizaţie
au fost depuse după intrarea în vigoare a directivei în statul membru, adică de la 
1 ianuarie 2007 în cazul Bulgariei. Din informaţiile deținute, reiese faptul că proiectul a fost 
iniţiat înainte de data aderării şi, în acest caz, Directiva EIM nu este aplicabilă. Cu toate 
acestea, serviciile Comisiei au examinat solicitările petiţionarului referitoare la procedura 
EIM. 

Petiţionarul susține că, în realizarea proiectului, s-a luat în considerare un număr insuficient 
de alternative. Mai mult, acesta susţine că ar trebui să se realizeze consultări publice veritabile 
privind rapoartele EIM şi de evaluare în temeiul articolului 6 alineatul (3), pentru ca acestea 
să influenţeze procesul decizional. Într-adevăr, Directiva EIM prevede informarea şi 
consultarea autorităţilor care ar putea fi vizate de proiect în temeiul responsabilităţilor lor 
specifice în domeniul mediului, precum şi a publicului, ca parte a procesului EIM. Detaliile 

                                               
1 Directiva Consiliului 85/337/CEE, JO L 175 5.7.1985, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE, 
JO L 73, 14.3.1997, modificată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/35/CE, JO L 156, 
25.6.2003, modificată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2009/31/CE, JO L 140, 5.6.2009.
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procedurii de consultare sunt reglementate de legislaţia naţională. 

În răspunsul către Comisie, autorităţile bulgare declară că raportul EIM oferă informaţii 
privind alternativele posibile referitoare la proiect. În ceea ce priveşte locațiile alternative, 
autorităţile menţionează, de asemenea, rezultatele Raportului privind rezultatele preselecţiei a 
32 de locații posibile adecvate pentru construirea unor depozite de deşeuri solide în nouă 
localități, în care au fost examinate 32 de locații potenţiale pentru depozite de deşeuri. În 
timpul procesului de selecţie, raportul a luat în considerare un număr de aspecte – distanța față 
de zonele protejate, terenul afectat de carst şi de alte procese fizico-geologice, zonele în care 
se aplică anumite norme (e.g. distanţa față de aeroporturi etc.), populaţia localităților şi 
distanţa până la acestea, precum şi distanţa la care se află cel mai mare municipiu din regiune, 
municipiul Dobrich, care este situat în centrul geometric al diametrului proiectului. Aşadar, în 
februarie 2006, municipiile au ajuns la un acord privind alegerea dintre două locații
alternative. Situl nr. 8, situat în satul Popgruevo, şi situl nr. 32, situat în satul Stozher. Pentru 
ambele situri s-au efectuat studii geotehnice şi hidrologice detaliate. Rezultatele sunt
prezentate în tabelul 4.1 din raportul EIM.

Referitor la solicitările petiţionarului privind consultările publice, înţelegem că au existat două 
consultări publice referitoare la rapoartele EIM şi de evaluare corespunzătoare. Acestea au 
avut loc la 23 septembrie 2008 în municipiul Tervel şi la 26 septembrie 2008 în satul Stozher. 
Locul şi data audierilor publice au fost anunţate dinainte, la 22 august 2008, în două ziare, 
Dobrudzhanska Tribuna şi Nova Dobrudzhanska Tribuna. De asemenea, pe panoul de 
informare al Inspectoratului regional pentru mediu şi apă – Varna, la 27 august 2008 a fost 
afişat un anunţ de organizare a unor audieri publice. Accesul publicului la raportul EIM şi la 
rezumatul cu caracter netehnic, precum şi la raportul de evaluare în temeiul articolului 6 
alineatul (3) a fost asigurat în satul Stoyher şi în oraşele Tervel şi Dobrich, precum şi la 
Inspectoratul regional pentru mediu şi apă – Varna.

Pe parcursul consultărilor publice, locuitorii satului Stozher şi-au exprimat dezacordul privind 
selectarea locației depozitului, care se află în vecinătatea satului. Aceştia şi-au exprimat 
îngrijorarea cu privire la zgomotul şi poluarea cu praf cauzate de utilajele de transportare a 
deşeurilor și de traficul permanent, contaminarea pânzei freatice din apropierea depozitului,
poluarea terenului agricol şi exproprierea terenului municipal în vederea utilizării lui pentru 
proiect. În cursul audierii publice din 26 septembrie 2008 din satul Stozher, a fost prezentată o 
declaraţie de protest în numele locuitorilor satului Stozher. Această declaraţie de protest a fost 
anexată la procesul-verbal al discuţiilor publice cu privire la proiect care au avut loc în 
localitate.

Cu toate acestea, din informaţiile prezentate de autorităţile bulgare, înţelegem că, în timpul 
audierii publice sus-menţionate din satul Stozher, au fost prezenţi reprezentanţi ai 
Inspectoratului regional pentru mediu şi apă – Varna şi experţi EIM. Aceştia au abordat 
preocupările exprimate de localnici şi au oferit răspunsuri la solicitările lor. Mai mult, 
obiecţiile, neliniştile şi recomandările exprimate pe durata consultărilor şi a audierilor publice 
au fost prezentate în raportul EIM. În consecinţă, la 23 octombrie 2008, rapoartele EIM şi de 
evaluare corespunzătoare au fost examinate în cursul unei reuniuni a Consiliului experţilor de 
mediu al Inspectoratului regional pentru mediu şi apă – Varna. Primarul satului Stozher a 
participat la această şedinţă, iar, în cursul votării, a exprimat o „opinie contrară”. Proiectul de 
decizie de aprobare a proiectului a fost adoptat cu 16 voturi pro şi unul contra.
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În temeiul prevederilor legislaţiei bulgare aplicabile, directorul Inspectoratului regional pentru 
mediu şi ape – Varna a emis, la 29 octombrie 2008, Decizia EIM nr. BA-3/2008, prin care se 
aprobă punerea în aplicare a proiectului de construire a unui depozit pentru deşeuri în 
vecinătatea satului Stozher. Decizia EIM a fost notificată după cum urmează:

- pe panoul de informare şi pe site-ul internet al Inspectoratului regional pentru mediu şi 
ape – Varna, la 29 noiembrie 2008;
- pe panourile de informare ale primăriilor din Shabla (5 noiembrie 2008), Balchik (6 
noiembrie 2008), Dobrich (5 noiembrie 2008), precum şi pe site-ul internet al primăriei din 
Dobrich.

Decizia EIM prezintă o motivaţie, precum şi modul în care au fost luate în considerare 
rezultatele consultărilor publice.

În sfârşit, ar trebui menţionat faptul că nu au existat plângeri adresate de părţile 
afectate/interesate în cadrul termenelor stabilite prin lege cu privire la Decizia EIM 
sus-menţionată. 

 Aspecte privind Natura 2000

Potrivit informaţiilor oferite de autorităţile bulgare, locația depozitului se află pe terenul SIC
Suha Reka BG0000107, desemnat astfel în temeiul Directivei privind habitatele de către 
Consiliul de Miniștri din Bulgaria la 2 martie 2007. Situl a fost inclus în lista europeană a 
siturilor de importanță comunitară prin Decizia Comisiei din 18 decembrie 2008. Potrivit 
informaţiilor aflate la dispoziţia noastră, depozitul este situat, de asemenea, în vecinătatea 
APS Batova BG0002082, desemnată astfel în temeiul Directivei 2009/147/CE1 de către 
Consiliul de Miniștri printr-o decizie din 4 decembrie 2007.

După cum este menţionat mai sus, procedura de autorizare a fost iniţiată la 
18 octombrie 2006, înainte de aderarea Bulgariei la UE. Autorităţile naţionale au informat 
Comisia că s-a realizat, de asemenea, o evaluare a compatibilităţii2 proiectului cu cerinţele 
Directivei privind habitatele, în cadrul procedurii EIM. Această evaluare a conchis că 
proiectul nu va avea un efect negativ semnificativ asupra siturilor Natura 2000. Decizia 
referitoare la EIM, care include rezultatele evaluării compatibilităţii, a fost publicată la
29 octombrie 2008.

În conformitate cu jurisprudenţa existentă (C-209/04) „principiul conform căruia proiectele 
care pot să aibă efecte semnificative asupra mediului trebuie să fie supuse unei evaluări de 
mediu nu se aplică în cazul în care cererea de autorizare a unui proiect a fost depusă formal 
înainte de expirarea termenului-limită pentru transpunerea unei directive”. În conformitate cu 
articolul 53 alineatul (1) din Tratatul de Aderare, pentru Bulgaria, termenul-limită pentru 
transpunerea directivelor privind natura a expirat la 1 ianuarie 2007. Pe lângă aceasta, Curtea 
a declarat, de asemenea, în aceeaşi hotărâre, că „criteriul formal este singurul care este în 
conformitate cu principiul certitudinii juridice şi permite menținerea eficacității unei 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice
2 În conformitate cu legislaţia naţională, evaluarea compatibilităţii este evaluarea definită la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE.
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directive.” Curtea a declarat că, în consecinţă, nu s-ar cuveni ca procedurile relevante, care 
deja sunt complexe la nivel naţional şi care au fost iniţiate în mod formal anterior datei de 
expirare a perioadei de transpunere a directivei, să fie făcute şi mai greoaie şi mai îndelungate
prin cerinţele specifice impuse de Directiva privind habitatele şi pentru situaţii pentru care s-a 
stabilit deja că sunt vizate de aceasta.

Concluzie

Din informaţiile oferite de petiţionar şi de autorităţile bulgare, Comisia nu poate identifica o 
încălcare a prevederilor relevante din acquis, și anume din Directiva EIM, astfel cum a fost 
modificată, şi din directivele privind protecţia naturii.

Cu toate acestea, ar trebui menţionat faptul că cererea de autorizare a proiectului privind 
depozitul de deşeuri Stozher a fost depusă înainte de data aderării Bulgariei la UE. Aşadar, 
Directiva EIM şi directivele privind natura nu erau aplicabile pentru Bulgaria la acel moment 
şi nu poate fi identificată nicio încălcare a legislaţiei UE.


