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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0409/2020, внесена от Петре Ремус, с румънско гражданство, 
относно разрешаването на проблема с критичното замърсяване на 
въздуха в Букурещ и съседните райони

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обръща към Европейския парламент, за да поиска неговата 
подкрепа за намирането и прилагането на най-бързите решения на проблема със 
замърсяването на въздуха в Букурещ и в съседните райони. Вносителят на петицията 
твърди, че показателите за качество на въздуха са сериозно превишени и че в 
атмосферата се усещат токсични миризми, без гражданите да могат да определят 
произхода им. Този проблем става още по-критичен поради пандемията от COVID-19, 
тъй като хората са затворени в апартаментите си и нямат достъп до чист въздух. 
Вносителят на петицията моли Европейския парламент да предприеме действия за 
разследване на ситуацията и за предоставяне на информация относно това какво ще бъде 
предприето, ако бъдат открити нарушения на законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост във връзка със замърсяването на въздуха, 
произлизащо от обезвреждането и изгарянето на отпадъци (включително внесени), което 
създава неблагоприятни последици за населението в Букурещ. 
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Коментари на Комисията

Комисията е добре запозната с проблемите с качеството на въздуха в Румъния, 
включително Букурещ, и е предприела подходящи действия по въпроса. Във връзка с 
това, вследствие на процедура за нарушение, започната от Комисията, Съдът на 
Европейския съюз наскоро обяви, че Румъния не е спазила дневните пределно допустими 
стойности за праховите частици (ПЧ10) на Директивата относно качеството на 
атмосферния въздух1 (C-638/182) в Букурещ. Комисията ще наблюдава отблизо 
изпълнението на съдебното решение. 

Що се отнася до изхвърлянето на отпадъци в Букурещ, Комисията започна разследване 
по собствена инициатива относно положението на няколко депа в Букурещ, включително 
Рудени-Чиайна3. Румънските органи информираха, че капацитетът на това съоръжение 
за отпадъци е ограничен до 4 500 000 м3 и че няколко клетки (C1-C5) вече са затворени. 
Освен това според последната информация, предоставена от румънските органи, се 
очаква последните действащи клетки на това депо да бъдат затворени до края на 2020 г. 
Наскоро Градският съд в Букурещ отмени екологичното разрешително на последните 
действащи клетки на депото4 и предостави задоволително решение, което е в 
съответствие със съобщението на Комисията „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-
добро прилагане“5.

 Както Комисията припомни в миналото на румънските органи и въз 
основа на неотдавнашното национално решение, трябва бързо да се намерят нови 
решения за обезвреждане на отпадъци. 

По отношение на твърденията относно изгарянето на отпадъци, внесени от други 
държави членки, Комисията е наясно, че незаконните превози на отпадъци в рамките на 
ЕС будят сериозно безпокойство. Справянето с престъпленията, свързани с отпадъците, 
е приоритет и за ЕС. ЕС финансира различни проекти, насочени към ограничаване на 
незаконните превози на отпадъци, включително към Румъния6. Освен това, в контекста 
на текущия преглед на Регламента относно превозите на отпадъци7, Комисията 
разглежда незаконните превози на отпадъци8.

Заключение

Комисията следи отблизо ситуацията с качеството на въздуха, включително правилното 
изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз относно превишаването на 
допустимите стойности за замърсяване на въздуха за ПЧ10. 

1 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, OB L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 
3 EUP(2016)9026.
4 Решение от 14 август 2020 г. по дело 15248/3/2018, Общ съд в Букурещ:   
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000818823&id_inst=3 
5 C(2016)8600; вж. стр. 9 от съответното съобщение на Комисията.
6 Вж. например:   https://www.wasteforceproject.eu , https://www.sweap.eu, https://opfawaste-project.eu 
7 Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози 
на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1 – 98).
8 Вж. https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/review_of_the_wsr.htm
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По отношение на обезвреждането на отпадъци в Букурещ, Комисията наблюдава 
ситуацията и няма да се поколебае да предприеме необходимите действия, когато се 
установят системни нарушения на стандартите на ЕС или когато средствата за правна 
защита на национално равнище не могат да се справят със ситуацията.


