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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0978/2008, adresată de Panagiotis Bouras, de naţionalitate elenă, în numele 
consiliului municipal Megalopoli, privind nerespectarea de către autorităţile elene a 
criteriilor şi procedurilor UE de eliminare a deşeurilor în legătură cu depozitul de 
deşeuri proiectat lângă Megalopoli, în regiunea peloponeză a Greciei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, primarul municipiului Megalopoli, situat în regiunea peloponeză a Greciei, 
obiectează faţă de autorizaţia emisă în ianuarie 2008 de către ministrul elen al mediului către 
întreprinderea elenă de electricitate DEI cu privire la depozitul de deşeuri pentru materiale de 
construcţie care conţin azbest. Termenul „deşeuri de azbest”, pentru care a fost emisă iniţial 
autorizaţia, a fost modificat între timp în „deşeuri industriale şi de altă natură”. Petiţionarul 
afirmă că aceasta încalcă dispoziţiile Deciziei 2003/33/CE a Consiliului de stabilire a unor 
criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu 
articolul 16 şi anexa II la Directiva 1999/31/CE, care prevede că depozitele de deşeuri care 
primesc materiale de construcţie care conţin azbest şi alte deşeuri de azbest corespunzătoare 
trebuie să accepte exclusiv materiale de construcţie care conţin azbest şi alte deşeuri de azbest 
corespunzătoare şi că deşeurile nu trebuie să conţină alte substanţe periculoase în afară de 
azbest. Petiţionarul solicită în consecinţă Parlamentului European să facă demersuri pe lângă 
autorităţile elene în vederea asigurării faptului că sunt respectate drepturile rezidenţilor din
zona Megalopoli în temeiul legislaţiei de mediu a UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
temeiul articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009
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Examinarea prezentei petiţii de către Comisie se referă nu doar la posibila încălcare a 
Directivei 99/31/CE, ci şi a Directivei 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele
97/11/CE2 şi 2003/35/CE3.

De fapt, cadrul legislativ de transpunere a directivei 99/31/CE în dreptul elen prevede 
obţinerea unei decizii de aprobare a aspectelor de mediu, anterior introducerii de către 
solicitant a unei cereri de autorizare pentru exploatarea unui depozit de deşeuri. Decizia de 
aprobare a aspectelor de mediu se acordă în temeiul dispoziţiilor de transpunere în dreptul 
elen a Directivei 85/337/CEE.
Conform informaţiilor disponibile, se pare că a fost demarată procedura de evaluare a 
proiectului în ceea ce priveşte aspectele de mediu. Ministerul competent a adoptat o evaluare 
preliminară a proiectului în ceea ce priveşte chestiunile legate de mediu. Or, adoptarea acestui 
act constituie o etapă preliminară, care nu produce efecte juridice obligatorii. De fapt, şeful de 
lucrări trebuie să pregătească un studiu de impact asupra mediului, care va fi pus la dispoziţia 
publicului şi a autorităţilor interesate. Prin urmare, autoritatea competentă ar trebui să ia o 
decizie finală în acest sens.

Având în vedere că procedura de evaluare şi autorizare se află încă într-un stadiu preliminar, 
Comisia consideră că nu este posibil să se stabilească dacă a fost încălcată Directiva 
85/337/CEE şi, prin urmare, Directiva 99/31/CE.

Concluzie
Comisia consideră că, în acest stadiu, nu poate fi vorba de o încălcare a legislaţiei comunitare 
în materie de mediu. 
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