
CM\750398RO.doc PE415.083v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

21.10.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1405/2007 , depusă de Ivaylo Asenov Krastev, de naționalitate 
bulgară, în numele „Protecției sănătății și vieții populației și mediului”, 
privind funcționarea ilegală a unui amplasament de depozitare a deșeurilor 
rezidențiale solide

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reprezintă cetățenii afectați de către acțiunile municipalității metropolitane care, 
la 4 decembrie 2007, a inițiat funcționarea ilegală a unui amplasament nereglementat de 
tratare a deșeurilor rezidențiale solide situat în imediata apropiere a locuințelor cetățenilor. Nu 
a avut loc nicio asemenea evaluare a impactului asupra mediului înconjurător, în ciuda 
faptului că Convenția Aarhus impune statelor semnatare obligația de a desfășura evaluări 
obligatorii ale impactului asupra mediului în privința amplasamentelor pentru depunerea 
deșeurilor cu o capacitate de peste 25 000 t. Municipalitatea metropolitană, sprijinită public de 
către Consiliul de Miniștri din Republica Bulgaria, își desfășoară activitățile pe baza unei
autorizații care nu a intrat în vigoare. Autorizația de depozitare a fost emisă la 3 decembrie 
2007 și intră în vigoare după expirarea unui termen de 14 zile pentru apeluri. Dreptul la liberă 
circulație este sever restricționat, iar în zona rezidențială Suhudol au fost înființate câteva 
puncte de control. Petiționarul solicită luarea de măsuri urgente pentru încetarea operațiunilor 
ilegale de la amplasamentul nereglementat de depozitare a deșeurilor menționat mai sus.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.
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Potrivit petiționarului, reprezentantul cetățenilor afectați, municipalitatea metropolitană a 
inițiat, la 4 decembrie 2007, funcționarea ilegală a unui amplasament nereglementat de tratare 
a deșeurilor rezidențiale solide, situat în imediata apropiere a caselor cetățenilor.

Petiționarul reclamă faptul că:
– nu a fost realizată o evaluare a impactului asupra mediului, deși Convenția Aarhus impune ca 

statele contractante să realizeze evaluări ale impactului asupra mediului pentru 
amplasamentele de eliminare a deșeurilor cu o capacitate de peste 25 000 tone;

– municipalitatea metropolitană, susținută în mod public de Consiliul de Miniștri al 
Republicii Bulgaria, a întreprins activități cu o autorizație care nu a intrat în vigoare. 
Autorizația de eliminare a deșeurilor a fost emisă la 3 decembrie 2007 și poate intra în 
vigoare doar după expirarea termenului de 14 zile pentru apeluri.

Petiționarul solicită întreprinderea de acțiuni urgente necesare pentru a pune capăt funcționării 
ilegale a amplasamentului nereglementat de eliminare a deșeurilor.

Comisia a inițiat o serie de proceduri împotriva Bulgariei legate de absența unui sistem 
adecvat pentru gestionarea și eliminarea deșeurilor în Sofia. O scrisoare de somare a fost 
trimisă la 23 octombrie 20071. În scrisoare, Comisia afirma că Bulgaria nu a reușit să ia 
măsurile necesare pentru a asigura că deșeurile se recuperează sau se elimină fără a periclita 
sănătatea oamenilor și fără a utiliza procese sau metode care ar putea fi dăunătoare pentru 
mediu, în special fără riscuri pentru apă, aer și sol, precum și pentru plante sau animale, fără a 
cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri și fără a afecta în mod negativ regiunile rurale sau 
zonele de interes special (articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/12/CE privind 
deșeurile2). Comisia a observat, de asemenea, că Bulgaria a încălcat obligațiile de stabilire a 
unei rețele integrate și adecvate de instalații de eliminare, care să permită eliminarea 
deșeurilor la una dintre cele mai apropiate instalații, prin intermediul celor mai potrivite 
metode și tehnologii pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății
publice, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile, fără a genera costuri excesive 
(articolul 5 din aceeași directivă).

În ceea ce privește exploatarea depozitului de deșeuri Suhodol, ca urmare a unei misiuni 
recente de stabilire a faptelor, Comisia a atras atenția guvernului bulgar asupra faptului că 
deșeurile trebuie tratate în conformitate cu legislația CE privind gestionarea deșeurilor. Ca 
urmare a misiunii, Comisia a fost informată că Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, în 
calitate de autoritate competentă pentru aplicarea legislației IPPC, a emis autorizația IPPC 
necesară pentru funcționarea fazei a II-a a depozitului de deșeuri Suhodol la 6 august 2008 
(autorizație integrată nr. 255-HO/2008). Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile bulgare, 
au avut loc consultări publice în cadrul procedurii de autorizare.

Comisia va continua procedura privind absența unei rețele adecvate de facilități de gestionare 
a deșeurilor pentru tratarea deșeurilor menajere din orașul Sofia și va monitoriza respectarea
legislației CE în construirea și funcționarea tuturor facilităților de gestionare a deșeurilor, 
                                               
1 Comunicat de presă:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 Jurnalul Oficial L 114 , 27.4.2006
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inclusiv depozite de deșeuri Suhodol.
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