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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0599/2009, adresată de Petur Penchev, de cetățenie bulgară, în numele 
„Ecoglasnost”, în legătură cu exporturile ilegale de deșeuri către Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se referă la exporturile însemnate de deșeuri din Austria către Bulgaria și 
nerespectarea, în mod repetat, de către autoritățile bulgare, a legislației comunitare în 
domeniul gestionării deșeurilor. Ca urmare, petiționarul solicită Parlamentului European și 
Comisiei efectuarea unei investigații amănunțite a modului în care se incinerează deșeurile 
importate, îndeosebi în Sofia și la instalația de incinerare de la Montana, în nord-vestul 
Bulgariei, care a beneficiat de ajutoare comunitare și subliniază că situația actuală reprezintă 
un risc grav pentru sănătatea publică și pentru mediu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 ianuarie 2010

Petiționarul solicită Parlamentului European și Comisiei să efectueze o investigație 
amănunțită în legătură cu modul în care se incinerează deșeurile importate, în special într-o 
fabrică de ciment de lângă localitatea Beli Izvor. În plus, acesta sugerează că o atenție 
specială trebuie acordată de Comisie acordurilor încheiate cu diferite fabrici de ciment, 
declarate de municipalitatea Sofia în Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului 
pentru proiectul de gestionare a deșeurilor în Sofia. În cele din urmă, petiționarul indică 
existența unei probleme legate de autorizația pentru depozitul de deșeuri finanțat de UE din 
orașul Montana, din nord-vestul Bulgariei, care a fost anulată printr-o hotărâre a Curții 
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Supreme Administrative. Potrivit petiționarului, situația actuală referitoare la aceste trei 
probleme prezintă un risc grav pentru sănătatea publică și mediul înconjurător. La 9 iulie 
2009, Comisia i-a răspuns petiționarului, furnizând informații cu privire la sistemul integrat 
de gestionare a deșeurilor din Sofia. Comisia a indicat în scrisoarea sa faptul că analizează 
afirmațiile referitoare la cazul Montana și că va examina raportul privind exporturile ilegale 
din Austria către Bulgaria.

Observațiile Comisiei privind petiția

În ceea ce privește sistemul integrat de gestionare a deșeurilor din Sofia, Comisia a transmis 
în noiembrie 2008 un aviz motivat Bulgariei în cadrul procedurii privind încălcarea dreptului 
comunitar în temeiul articolului 258 din TFUE (articolul 226 CE), pentru că nu a întreprins 
toate măsurile necesare pentru a stabili în Sofia o rețea cuprinzătoare de instalații de 
gestionare a deșeurilor menajere. Informații suplimentare cu privire la acest caz au fost 
furnizate într-un comunicat de presă al Comisiei și sunt disponibile pe site-ul EUROPA al 
Comisiei, la adresa următoare:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

Pe de altă parte, proiectul de gestionare integrată a deșeurilor din Sofia reprezintă unul dintre 
proiectele majore din lista orientativă a programului operațional „Mediul” al Fondului de 
coeziune și a fost considerat mult timp drept proiectul de mediu de referință în Bulgaria 
pentru perioada de programare actuală, 2007-2013. În conformitate cu prevederile acquis-ului, 
Comisia va aproba proiectul numai în cazul în care acesta respectă dispozițiile legale 
aplicabile. Până în prezent, autoritățile bulgare nu au adresat încă Comisiei cererea pentru 
proiectul major de gestionare integrată a deșeurilor din Sofia și, prin urmare, evaluarea 
oficială a acestuia nu a fost declanșată încă. Atât raportul privind evaluarea impactului asupra 
mediului, cât și acordurile cu fabricile de ciment pentru incinerarea combustibililor derivați 
din reziduuri vor fi examinate cu deosebită atenție în timpul evaluării cererii.

În ceea ce privește depozitul de deșeuri finanțat de UE din Montana, Comisia mulțumește 
petiționarului că i-a supus atenției această problemă. Autoritățile bulgare competente au 
recunoscut existența unei probleme legate de funcționarea unității respective. La rândul său, 
Comisia a inițiat o analiză amănunțită a situației și se va adresa din nou Comisiei pentru petiții 
după stabilirea tuturor faptelor și luarea unei decizii cu privire la eventuale măsuri corective.

În ceea ce privește presupusele exporturi ilegale din Austria către Bulgaria, Comisia a 
contactat autoritățile austriece pentru a obține clarificări în legătură cu informațiile raportate 
cu privire la transporturile ilegale de deșeuri din Austria către Bulgaria. Autoritățile austriece 
au indicat că:

 articolul la care se face referire se bazează pe afirmațiile nedovedite ale unui inginer 
constructor austriac;

 potrivit informațiilor furnizate de Biroul Federal de Combatere a Criminalității, numărul 
raportat de douăzeci de cazuri de transporturi ilegale se referă, de fapt, la numărul de 
dosare deschise în 2008; niciunul dintre aceste cazuri nu necesită investigații 
suplimentare și în niciunul dintre acestea nu este vorba de deșeuri municipale;
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 în mod retrospectiv, s-a demonstrat că în toate cazurile prezentate în ziarele austriece, în 
legătură cu acuzații specifice privind transporturi ilegale de deșeuri către Bulgaria, au 
fost respectate procedurile prevăzute de legislația aplicabilă.

Concluzii

În ceea ce privește sistemul integrat de gestionare a deșeurilor din Sofia, Comisia a decis 
aducerea cazului în fața Curții de Justiție. În cazul în care Curtea de Justiție va hotărî că a fost 
încălcată legislația aplicabilă, se va solicita Bulgariei luarea măsurilor necesare în consecință.

Cererea pentru proiectul major de gestionare integrată a deșeurilor în Sofia nu a fost încă 
transmisă Comisiei. Odată ce a fost inițiată evaluarea oficială a cererii, raportul privind 
impactul asupra mediului și acordurile cu fabricile de ciment vor face obiectul unei analize 
amănunțite.

În ceea ce privește anularea autorizației pentru depozitul de deșeuri finanțat de UE din 
Montana, autoritățile bulgare competente au recunoscut existența unei probleme legate de 
funcționarea unității respective. Comisia a inițiat o analiză amănunțită a situației și se va 
adresa din nou Comisiei pentru petiții după stabilirea tuturor faptelor și luarea unei decizii cu
privire la eventuale măsuri corective.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile austriece, Comisia consideră că acuzațiile 
specifice privind transporturile ilegale de deșeuri raportate din Austria către Bulgaria sunt 
nefondate.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 24 iunie 2010

Potrivit ultimelor informații furnizate serviciilor Comisiei cu privire la depozitul de deșeuri 
finanțat de UE din Montana, autoritățile bulgare au declanșat o procedură de emitere a unei 
noi autorizații privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) pentru depozitul de 
deșeuri regional. În lipsa unei autorizații valide, au fost luate toate măsurile necesare pentru a 
se garanta funcționarea depozitului de deșeuri în conformitate cu cadrul legal existent pe 
perioada procedurii de emitere a unei noi autorizații.

În prezent, serviciile Comisiei așteaptă rezultatul procedurii de emitere a unei noi autorizații 
IPPC pentru depozitul de deșeuri din Montana, pentru a putea fi în măsură să stabilească 
măsurile următoare în această privință. În ceea ce privește perioada de funcționare ilegală a 
depozitului de deșeuri, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile din normele UE 
privind cofinanțarea, Comisia poate impune statului membru sancțiunile financiare 
corespunzătoare în momentul încheierii proiectului.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 10 noiembrie 2010

Conform ultimelor informații obținute de Comisie cu privire la depozitul de deșeuri finanțat 
de UE din Montana, Directorul Agenției executive pentru mediu (AEM) a emis o nouă 
autorizație privind prevenirea și reducerea integrată al poluării (IPPC) pentru depozitul de 
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deșeuri regional, prin decizia nr. 162-N1-IO-AO/2010 din 5.7.2010.

Decizia a fost atacată în apel la Curtea Administrativă Supremă a Bulgariei de către trei 
persoane diferite. Curtea nu a stabilit încă data înfățișării.

Ministerul mediului și apelor a informat serviciile Comisiei că procedura de apel nu oprește 
executarea deciziei atacate în apel, referitoare la eliberarea unei autorizații IPPC întrucât 
legislația națională [articolul 40 alineatul (4) din Codul de procedură bulgar] permite 
executarea actului administrativ înaintea pronunțării Curții.

Comisia va aștepta rezultatul procedurii de apel pentru a decide ce acțiuni va întreprinde cu 
privire la această chestiune. În ceea ce privește perioada de funcționare ilegală a depozitului 
de deșeuri, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile din normele UE privind 
cofinanțarea, Comisia poate impune statului membru sancțiunile financiare corespunzătoare 
în momentul încheierii proiectului.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 16 decembrie 2011

Prin scrisoarea din 4 octombrie 2011, autoritățile bulgare au informat serviciile Comisiei că 
procedura de apel împotriva noii autorizații IPPC pentru depozitul de deșeuri regional din 
regiunea Montana a fost închisă.
Prin hotărârea definitivă, Curtea Supremă Administrativă a Bulgariei a respins apelul 
împotriva noii autorizații IPPC, declarând că acesta este nefondat. Prin urmare, noua 
autorizație IPPC este considerată a fi în vigoare începând cu 12 iulie 2011, funcționarea 
depozitului de deșeuri fiind astfel conformă cu legislația UE.


