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Subiect: Petiția nr. 0409/2020, adresată de Petre Remus, de cetățenie română, privind 
combaterea poluării atmosferice critice din București și din zonele învecinate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să contacteze Parlamentul European rugându-l să-l ajute la găsirea și 
adoptarea celor mai rapide soluții pentru a rezolva problema poluării aerului în București și în 
zonele învecinate. Petiționarul susține că parametrii de calitate a aerului sunt depășiți în mod 
grav și că în aer persistă un miros toxic a cărui origine cetățenii nu o pot identifica. Această 
problemă s-a agravat și mai mult din cauza pandemiei de COVID-19, oamenii fiind nevoiți să 
rămână în apartamentele lor și neavând acces la aer curat. Petiționarul roagă Parlamentul 
European să ia măsuri de investigare a situației și să transmită informații cu privire la acțiunile 
care vor fi întreprinse dacă au fost detectate încălcări ale legislației UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Petiția

Petiționarul este îngrijorat de poluarea aerului provenind din eliminarea și arderea deșeurilor 
(inclusiv a celor importate), care cauzează neplăceri populației din București. 

Observațiile Comisiei

Comisia este pe deplin conștientă de problemele privind calitatea aerului din România, inclusiv 
din București, și a luat măsuri adecvate în această privință. În acest sens, în urma unei proceduri 
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de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiată de Comisie, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a declarat recent că România nu a respectat valoarea limită zilnică pentru particulele 
în suspensie (PM10) din Directiva privind calitatea aerului înconjurător1 (C-638/182) în 
București. Comisia va monitoriza îndeaproape executarea hotărârii.

În ceea ce privește eliminarea deșeurilor în București, Comisia a lansat o anchetă din proprie 
inițiativă privind situația mai multor depozite de deșeuri din București, inclusiv din Rudeni-
Chiajna3. Autoritățile române au informat că capacitatea acestei instalații de gestionare a 
deșeurilor a fost limitată la 4.500.000 m3, iar mai multe celule (C1-C5) au fost deja închise. În 
plus, potrivit ultimelor informații furnizate de autoritățile române, se preconizează că ultimele 
celule operaționale ale acestui depozit vor fi închise până la sfârșitul anului 2020. Recent, 
Tribunalul București a anulat autorizația de mediu a celor mai recente celule operaționale ale 
depozitului de deșeuri4 și a oferit o soluție satisfăcătoare, care este în conformitate cu 
Comunicarea Comisiei „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai 
bune”5. După cum le-a reamintit Comisia în trecut autorităților române și pe baza recentei 
hotărâri pronunțate de instanța națională, trebuie găsite rapid noi soluții pentru eliminarea 
deșeurilor. 

În ceea ce privește afirmațiile privind arderea deșeurilor aduse din alte state membre, Comisia 
este conștientă de faptul că transferurile ilegale de deșeuri în interiorul UE reprezintă un motiv 
serios de îngrijorare. Combaterea criminalității în materie de deșeuri este o prioritate și pentru 
UE. UE finanțează diverse proiecte menite să combată transferurile ilegale de deșeuri, inclusiv 
în România6. În plus, în contextul revizuirii în curs a Regulamentului privind transferurile de 
deșeuri7, Comisia analizează transferurile ilegale de deșeuri8.

Concluzie

Comisia monitorizează îndeaproape situația calității aerului, inclusiv executarea 
corespunzătoare a hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene privind depășirea standardelor 
de calitate a aerului la PM10. 

În ceea ce privește eliminarea deșeurilor în București, Comisia monitorizează situația și nu va 
ezita să ia măsurile necesare dacă se confirmă că există încălcări sistematice sau dacă situația 
nu poate fi soluționată prin căile de atac naționale. 

1 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 11.6.2008, pp. 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 SEC(2016)9026. 
4 Hotărârea din 14 august 2020 în cauza 15248/3/2018, Tribunalul București:   
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000818823&id_inst=3 
5 C(2016)8600; a se vedea pagina 9 din respectiva comunicare a Comisiei.
6 A se vedea, de exemplu:   https://www.wasteforceproject.eu , https://www.sweap.eu, https://opfawaste-
project.eu 
7 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deșeuri, JO L 190, 12.7.2006, p. 1-98.
8 A se vedea https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/review_of_the_wsr.htm
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