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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1353/2011, adresată de D.D., de cetățenie bulgară, privind construirea 
unui depozit de deșeuri în regiunea Yambol, Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă proiectul de construire a unui centru regional de tratare a deșeurilor în 
Yambol, care ar urma să deservească cinci localități: Yambol, Sliven, Nova Zagora, Tundzha 
și Straldzha. Petiționarul denunță o serie de nereguli, cum ar fi faptul că studiile de fezabilitate 
nu ar respecta directivele europene, că studiul de impact asupra mediului ar conține date false, 
că dezbaterile publice nu s-ar fi desfășurat în mod corespunzător și că autoritățile nu ar fi 
comunicat publicului interesat toate documentele aferente proiectului. Prin urmare, 
petiționarul solicită să se investigheze legalitatea acestui proiect și legalitatea acțiunilor 
întreprinse de Ministerul Mediului și de autoritățile locale și regionale. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 octombrie 2012

Depozitele de deșeuri sunt reglementate la nivel comunitar prin Directiva 1999/31/CE1

privind depozitele de deșeuri. Amplasarea unui depozit de deșeuri trebuie să ia în considerare 
o serie de cerințe enumerate în anexa I la Directiva privind deșeurile. Depozitarea deșeurilor 
poate fi autorizată numai în cazul în care caracteristicile terenului din punct de vedere al 
cerințelor menționate mai sus sau măsurile corective care trebuie luate indică faptul că 
depozitarea deșeurilor nu prezintă un risc ecologic grav. Alegerea amplasamentului unui 
                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1-19.
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depozit de deșeuri și decizia de a autoriza un depozit revin autorităților competente din statele 
membre. Autoritățile trebuie să evalueze riscurile legate de deschiderea unor noi instalații de 
gestionare a deșeurilor. Comisia nu poate interveni pe lângă autoritățile naționale în ceea ce 
privește amplasarea și caracteristicile acestor infrastructuri dacă deciziile sunt luate în 
conformitate cu legislația UE în materie de mediu.

În plus, în conformitate cu articolul 8 din Directiva privind deșeurile, autoritatea competentă 
nu eliberează autorizațiile pentru depozitele de deșeuri decât în cazul în care este convinsă că 
proiectul pentru depozitul de deșeuri respectă pe deplin toate cerințele stabilite în respectiva 
directivă și în alte dispoziții legislative aplicabile.

În plus, Directiva 2011/92/UE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 
sau Directiva EIM) se aplică în cazul instalațiilor de eliminare a deșeurilor. În temeiul 
directivei, proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului în virtutea, printre 
altele, a naturii, a mărimii sau a localizării lor, trebuie supuse unei evaluări a efectelor asupra 
mediului înaintea aprobării dezvoltării acestora. În temeiul directivei, EIM este obligatorie 
pentru instalațiile de eliminare a deșeurilor, pentru depozitele de deșeuri periculoase și pentru 
deșeurile nepericuloase în cazul în care capacitatea instalațiilor depășește 100 de tone pe zi. 
Pentru toate celelalte depozite de deșeuri, autoritățile statelor membre trebuie să stabilească, 
pe baza unei examinări de la caz la caz sau pe baza pragurilor sau criteriilor stabilite de ele, 
dacă impactul proiectelor de dezvoltare asupra mediului trebuie evaluat.  Ar trebui luate în 
considerare criteriile prevăzute în anexa III la Directiva EIM. 

În plus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului2 de stabilire a 
anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, 
Comisia și statele membre se asigură că asistența acordată din aceste fonduri este consecventă 
cu alte politici comunitare și respectă legislația UE. Prin urmare, autoritățile bulgare 
competente ar trebui să asigure punerea în aplicare adecvată a acquis-ului în ceea ce privește 
proiectele cofinanțate de UE, în momentul în care astfel de proiecte sunt aprobate pentru 
cofinanțare.

Comisia remarcă, de asemenea, o serie de recursuri împotriva hotărârilor autorităților de 
mediu naționale și locale cu privire la gestionarea deșeurilor în regiunea Yambol introduse în 
conformitate cu procedurile naționale de recurs. Având în vedere că instanțele naționale și 
judecătorii sunt principalii gardieni ai punerii în aplicare adecvate a dreptului Uniunii 
Europene și că ei au competențe de a controla legalitatea actelor sau activităților 
administrației publice naționale, politica Comisiei, astfel cum este avizată de Parlament, este 
de a nu interveni în cazurile individuale atâta timp cât procedurile naționale sunt pendinte.

Acestea fiind spuse, Comisia a identificat o serie de presupuse încălcări ale legislației 
comunitare din domeniul mediului în ceea ce privește depozitele de deșeuri nou construite, 
care nu se limitează doar la plângerea cu privire la proiectul de gestionare a deșeurilor pentru 
                                               
1  JO L 26, 28.1.2012 (versiune codificată a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată).
2  JO L 210, 31.7.2006, pp. 25-78.
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regiunea Yambol, înregistrată de Comisie sub numărul de referință CHAP (2012)00102. Prin 
urmare, Comisia inițiază în prezent o procedură EU Pilot1 pentru a solicita informații 
suplimentare cu privire la proiect, precum și la alte cazuri similare de încălcări ale legislației 
UE.

Concluzii

Având în vedere cele sus-menționate, Comisia nu poate identifica la momentul actual o 
încălcare a cerințelor relevante ale acquis-ului. 

Comisia va continua să urmărească punerea în aplicare a proiectului de gestionare a deșeurilor 
pentru regiunea Yambol. De asemenea, ea va lua în considerare hotărârile judecătorești 
pronunțate de respectivele instanțe bulgare și informațiile care urmează să fie prezentate de 
autoritățile bulgare în cadrul cererii EU Pilot pendinte în momentul în care va decide ce 
măsuri să ia în continuare. Mai mult, vor fi aplicate toate dispozițiile relevante ale 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, pentru a se asigura că fondurile UE sunt 
cheltuite cu deplina respectare a legislației naționale și a UE. 

În cele din urmă, trebuie observat că Comisia nu este competentă nici în vederea identificării 
zonelor care ar trebui folosite ca depozite de deșeuri, nici în vederea evaluării unor riscuri 
legate de acestea. Aceste activități sunt de competența autorităților naționale. 

                                               
1  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm


