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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1322/2008, adresată de E.S., de cetăţenie germană, privind 
poluarea cu dioxină în oraşul Yakimovo-Montana, din nord-vestul Bulgariei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se plânge de poluarea gravă cu dioxină în oraşul Yakimovo-Montana din nord-
vestul Bulgariei. Această poluare se produce deoarece deşeurile depuse în rampele de 
depozitare din zonă sunt incinerate fără ca autorităţile competente să intervină. Întrucât 
deşeurile cuprind materiale plastice, anvelope, ulei uzat şi produse fitosanitare, incinerarea 
acestora generează vapori de dioxină, care reprezintă un pericol serios pentru sănătatea 
locuitorilor. Prin urmare, petiţionarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a 
asigura respectarea legislaţiei UE aplicabile în această situaţie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Articolul 4 din Directiva-cadru privind deşeurile1 (DCD) prevede ca statele membre să ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că deşeurile vor fi valorificate sau eliminate fără a pune 
în pericol sănătatea oamenilor şi fără a cauza daune mediului. Aceasta prevede că statele 
membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a interzice abandonarea, descărcarea sau 
eliminarea necontrolată a deşeurilor.  

Articolul 8 prevede că statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că 
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orice deţinător de deşeuri fie asigură manipularea deşeurilor sale prin intermediul unei 
societăţi private sau publice de colectare a deşeurilor, fie valorifică sau elimină personal 
deşeurile, respectând prevederile legislaţiei comunitare în domeniu. De exemplu, în cazul 
deşeurilor depuse în rampele de depozitare a deşeurilor, trebuie respectate întocmai cerinţele 
prevăzute în Directiva privind depozitele de deşeuri1.

Prezenta petiţie ridică problema persistenţei depozitării şi a incinerării ilegale de deşeuri în 
zona în cauză, ceea ce ar putea avea implicaţii potenţiale grave asupra sănătăţii publice. Ca şi 
în cazul altor activităţi ilegale, activităţile ilegale referitoare la deşeuri nu demonstrează, prin 
ele însele, neapărat o greşeală a autorităţilor publice; cu toate acestea, prevederile DCD ar fi 
încălcate în cazul în care astfel de activităţi nu ar fi controlate în mod adecvat şi eficient.

În acest context, Comisia va solicita informaţii Bulgariei în ceea ce priveşte măsurile luate 
pentru a pune capăt depozitării persistente, aşa cum se prezintă în mod actual în zona în 
cauză.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

La 1 iulie 2009, Bulgaria a răspuns la scrisoarea Comisiei din 17 aprilie 2009 în modul 
următor:

Deşeurile menajere nu mai pot fi depozitate în rampele de depozitare a deşeurilor ale 
municipalităţii Yakimovo. Acestea urmează a fi închise şi cultivate din nou în perioada de 
timp stabilită reglementar. 
În timpul ultimei inspecţii a rampei necontrolate de depozitare a deşeurilor din Maliya Gred, 
efectuată de Montana RIEW în municipalitatea Yakimovo la 20 mai 2009, nu s-au constatat 
cazuri de incinerare şi nu existau urme de incinerare sau ardere a deşeurilor menajere. 

Începând cu luna martie 2008, nu s-au mai depozitat deşeuri menajere în Maliya Gred. De 
atunci, municipalitatea Yakimovo a transportat şi depozitat deşeurile menajere colectate de la 
aşezările din cadrul municipalităţii în depozitul regional de deşeuri din Montana, după 
achiziţionarea a 89 de containere de tip „Beaver” şi a unui vehicul de colectare a deşeurilor 
(un Mitsubishi Canter). Containerele s-au distribuit satelor din Yakimovo pe baza numărului 
de locuitori. Deşeurile se colectează la intervale regulate. În fiecare lună, o comisie desemnată 
de primar verifică colectarea containerelor şi gradul de curăţenie a împrejurimilor acestora. 
În cadrul programului naţional „De la asistenţa socială la ocuparea forţei de muncă”, 
administraţia municipalităţii Yakimovo a desemnat persoane responsabile cu curăţenia 
zonelor populate şi a rampei necontrolate de depozitare a deşeurilor din Maliya Gred. Acestea 
monitorizează situaţia zilnic şi se ocupă de prevenirea incendiilor. De fapt, pentru a preveni 
viitoare incendii la Maliya Gred, municipalitatea Yakimovo a organizat, la 21 şi 22 mai 2009, 
transportul a 40 de tone de pământ la rampa de depozitare a deşeurilor, cu care s-au sigilat şi 
controlat deşeurile. S-au instalat semne de interdicţie la rampa de depozitare a deşeurilor. 
Rezidenţii din Yakimovo au fost înştiinţaţi de faptul că este interzisă aruncarea deşeurilor 
menajere la rampa de depozitare a deşeurilor. 

Pentru municipalitatea Yakimovo, s-a pregătit un proiect tehnic intitulat „Închiderea rampelor 
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necontrolate de depozitare a deşeurilor din muncipalităţile Boychinovtsi, Krivodol şi 
Yakimovo” în cadrul proiectului PHARE 2004 BG 2004/016-711.11 04/ESC/G/PPP/A-
006/Se/2, intitulat „Curăţarea rampelor necontrolate de depozitare a deşeurilor din 
municipalitatea Yakimovo”. 

În paralel, la 15 iulie 2009, Comisia s-a adresat în scris tuturor statelor membre pentru a 
determina situaţia rampelor de depozitare a deşeurilor afectate de dispoziţiile articolului 14 
din Directiva privind depozitele de deşeuri 1999/31/CE1, cu alte cuvinte, a rampelor existente, 
neconforme, de depozitare a deşeurilor, care funcţionau la momentul transpunerii acesteia (în 
cazul Bulgariei, la data aderării, 1 ianuarie 2007). Până la 16 iulie 2009, aceste rampe de 
depozitare a deşeurilor ar fi trebuit aliniate la standardele CE sau închise. Comisia aşteaptă o 
confirmare în această privinţă din partea autorităţilor bulgare. 
Pe baza informaţiilor furnizate de Bulgaria, Comisia este de părere că s-au depus eforturi de 
punere în aplicare în vederea redresării situaţiei deşeurilor în municipalitatea Yakimovo. În 
acest moment, Comisia nu poate detecta nicio încălcare a legislaţiei comunitare relevante 
privind deşeurile.
După punerea la dispoziţia Comisiei a informaţiilor menţionate la articolul 14 din Directiva 
privind depozitele de deşeuri, va fi posibilă constatarea închiderii depozitelor de deşeuri 
neconforme existente, după cum se prevede în Directiva privind depozitele de deşeuri.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

În scrisoarea din 28 septembrie 2009, autorităţile bulgare au admis existenţa a 140 de rampe 
neconforme de depozitare a deşeurilor care se află în domeniul de aplicare al articolului 14 
din Directiva privind depozitele de deşeuri2, cu alte cuvinte rampe neconforme de depozitare 
a deşeurilor care funcţionau în momentul transpunerii directivei (în cazul Bulgariei, la 
aderarea acesteia, care a avut loc la 1 ianuarie 2007). Această informaţie avea un caracter 
general şi nu se referea în mod specific la fiecare din rampele neconforme de depozitare a 
deşeurilor.

În prezent, Comisia evaluează această informaţie, împreună cu informaţiile primite de la 
celelalte state membre, în cadrul unui exerciţiu de verificare a conformităţii. Comisia va lua 
toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea deplină, în toate statele membre, a 
cerinţelor prevăzute la articolul 14 din Directiva privind depozitele de deşeuri. 

6. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Comisia a contactat în scris autorităţile competente în legătură cu acest caz. În răspunsul din 
15 octombrie autorităţile bulgare a furnizat informaţii relevante care au determinat Comisia să 
creadă că depozitul regional de deşeuri nepericuloase din Montana este exploatat în 
conformitate cu Decizia naţională nr. 162-N1-IO-AO din 2010, emisă de Ministerul  mediului 
şi apelor.  
La 23 august 2010, Inspectoratul regional pentru mediu şi ape din Montana (RIOSV) a 
efectuat o inspecţie la depozitul regional din Montana şi la terenul adiacent de pe malul drept 
al râului Ogosta, unde se află gura conductei de scurgere a levigatului. S-a concluzionat că nu 
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există poluare.
În plus, inspecţia de la depozit şi de la instalaţia locală de tratare a apelor reziduale, aflată în 
acelaşi loc, a arătat că levigatul din celulele nesortate de apă menajere este colectat de către 
instalaţie. A fost verificată integritatea sigiliului de pe robineţi. Robineţii au fost sigilaţi 
pentru a se asigura că legivatul nu ajunge în şanţul de deversare.
Având în vedere toate acestea, Comisia poate concluziona că, pe baza informaţiilor primite în 
acest caz, funcţionarea depozitului regional de la Montana nu încalcă legislaţia UE.


