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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0298/2012, adresată de Arivem, asociaţie franceză, privind 
construirea unei instalaţii pentru producerea gazului la Romainville (Franţa)

Petiţia nr. 1005/2012, adresată de A.C., de cetăţenie franceză, privind un 
proiect de înfiinţare a unei uzine de metanizare în Romainville, Franţa

1. Rezumatul petiţiei nr. 0298/2012

Petiţia se opune construirii unei mari instalaţii pentru producerea gazului [TMB (tratare 
mecanico-biologică)- metanizare], la numai 2 km de Paris.

Potrivit petiţiei, construirea unei astfel de instalaţii ar implica riscuri grave pentru sănătatea 
locuitorilor. Societatea civilă a elaborat diverse rapoarte împotriva realizării acestui tip de 
instalaţie.

Rezumatul petiţiei nr. 1005/2012

Petiţionara denunţă un proiect care vizează construirea unei uzine de metanizare în 
Romainville. Uzina ar urma să fie cea mai mare din Europa, situată într-o zonă urbană cu o 
mare densitate a populaţiei. Petiţionara acuză Syctom, agenţia metropolitană a deşeurilor, că 
nu a realizat consultările publice necesare şi că nu respectă legislaţia în materie de mediu. 
Petiţionara consideră că acest proiect va fi un dezastru financiar şi un scandal ecologic şi, prin 
urmare, solicită Parlamentului European să examineze cu atenţie acest dosar.

2. Admisibilitate

0298/2012: Declarată admisibilă la 28 iunie 2012.
1005/2012: Declarată admisibilă la 3 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informaţii [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei la petiţia nr. 0298/2012, primit la 27 noiembrie 2012

Comisia a analizat informaţiile disponibile în prezent cu privire la propunerea de construire a 
unei instalaţii pentru producerea gazului la Romainville, Franţa. Comisia consideră că pentru 
instalaţia în cauză se poate aplica următoarea legislaţie europeană:

– Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării1 (PCIP) prevede că 
instalaţiile care intră în domeniul său de aplicare trebuie să funcţioneze în conformitate cu 
autorizaţii care includ valori-limită de emisie bazate pe cele mai bune tehnici disponibile 
(BAT), create pentru a preveni şi, acolo unde acest lucru nu este posibil, pentru a reduce în 
general emisiile şi impactul asupra mediului în ansamblul său. Prin urmare, prevenirea sau 
reducerea emisiilor la nivelul aerului, al apei şi al solului ar trebui să fie abordate în cadrul 
autorizaţiilor de mediu emise în conformitate cu Directiva privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării. 

Comisia a adoptat mai multe documente de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile 
(BREF), care acoperă activităţile ce intră în domeniul de aplicare a Directivei PCIP şi pe care 
autorităţile competente trebuie să le ia în considerare în momentul stabilirii valorilor-limită de 
emisie bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, a parametrilor echivalenţi sau a măsurilor 
tehnice pentru asemenea instalaţii. În august 2006 a fost adoptat un BREF privind tratarea 
deşeurilor.

Directiva PCIP prevede participarea publică în procesul de autorizare şi, în special, cuprinde 
măsuri prin care să se asigure că publicul îşi poate exprima opinia cu privire la proiectul de 
autorizaţie. Toate răspunsurile primite în cadrul acestei consultări publice trebuie să fie luate 
în considerare în cadrul procedurii de autorizare. 

Trebuie subliniat faptul că Directiva PCIP se înlocuieşte cu Directiva 2010/15/UE privind 
emisiile industriale (DEI). Dacă instalaţia pentru producerea gazului va fi pusă în funcţiune şi 
autorizată la 7 ianuarie 2013 sau ulterior sau dacă o cerere completă de autorizare se va 
depune înainte de această dată, iar instalaţia va fi pusă în funcţiune după 7 ianuarie 2014, va fi 
necesară o autorizare conformă cu DEI. Directiva privind emisiile industriale conţine cerinţe 
mai stricte decât Directiva PCIP cu privire la aplicarea celor mai bune tehnici disponibile 
(BAT) şi se aplică unei game mai largi de activităţi de gestionare a deşeurilor.

Din păcate, Comisia nu a putut determina tipul exact de gestionare a deşeurilor care va fi 
utilizat de instalaţie şi, astfel, dacă activitatea intră în domeniul de aplicare a Directivei PCIP 
sau a DEI.

– Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului2 (cunoscută ca Directiva EEM). Directiva EEM face distincţia între aşa-
numitele proiecte din anexa I, care trebuie întotdeauna să facă obiectul unei proceduri de 
EEM, şi proiectele din anexa II, pentru care statele membre stabilesc, pe baza unei analize de 
caz şi/sau pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de legislaţia naţională de transpunere, dacă 

                                               

1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 26, 28.1.2012, p. 1.
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proiectul trebuie supus unei evaluări a impactului asupra mediului. Pe baza informaţiilor 
disponibile nu este clar dacă instalaţia în cauză ar intra în domeniul de aplicare al uneia dintre 
aceste anexe.

Procedura EEM asigură identificarea şi evaluarea consecinţelor proiectelor asupra mediului 
înainte ca autoritatea competentă să acorde autorizaţia. Publicul îşi poate exprima opiniile şi 
toate consultările trebuie să fie luate în considerare. De asemenea, publicul ar trebui să fie 
informat cu privire la conţinutul autorizaţiei.

– Directiva 96/82/CE (cunoscută ca Directiva Seveso1) privind controlul asupra riscului de 
accidente majore care implică substanţe periculoase stabileşte, pentru operatorii şi autorităţile 
competente din statele membre, cerinţe privind instalaţiile în care substanţele periculoase sunt 
prezente peste pragurile enumerate în anexa I la directivă. Cerinţele vizează managementul 
siguranţei, informarea publicului, răspunsul în situaţii de urgenţă, inspecţii, controlul 
urbanizării şi consultarea adecvată în ceea ce priveşte deciziile legate de controlul urbanizării. 
Având în vedere informaţiile prezentate Comisiei, nu este clar dacă instalaţia în cauză va 
utiliza substanţe periculoase peste pragurile menţionate în această directivă.

Pe baza informaţiilor furnizate de petiţie şi având în vedere faptul că instalaţia nu s-a construit 
încă, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a directivelor menţionate mai sus. În această 
privinţă, doreşte să sublinieze faptul că responsabilitatea privind asigurarea punerii în aplicare 
corecte şi complete a legislaţiei europene revine în primul rând statelor membre.

4. Răspunsul Comisiei (REV) la petiţiile nr. 0298/2012 şi nr. 1005/2012, primit la 
27 februarie 2013

Proiectul privind centrul cu filiere multiple de tratare a deşeurilor menajere şi a altor deşeuri 
asimilate acestora, care este prevăzut să fie înfiinţat pe teritoriul comunelor Romanville şi 
Bobigny („centrul cu filiere multiple” sau „acest centru”), face obiectul a două petiţii. De la 
prima comunicare privind petiţia 298/2012, s-au înregistrat evoluţii semnificative în ceea ce 
priveşte înfiinţarea centrului cu filiere multiple (de exemplu, angajamentul operatorului de a 
solicita autorităţii competente o modificare a autorizaţiei de exploatare). Scopul prezentei 
comunicări este, prin urmare, acela de a transmite Comisiei pentru petiţii informaţii 
actualizate, abordând în mod simultan petiţia 298/2012 şi petiţia 1005/2012. 

Petiţionarii se opun construcţiei şi exploatării unui centru cu filiere multiple, care ar trebui să 
includă un centru de metanizare a fracţiunii fermentabile a deşeurilor menajere reziduale (cu o 
capacitate de 315 000 t/an), un centru de triere a colectărilor selective (cu o capacitate de 
30 000 t/an) şi un centru de pre-triere a obiectelor nefolositoare (cu o capacitate de 60 000 
t/an). Acest centru este menit să înlocuiască instalaţiile existente în acest loc, şi anume un 
centru de reciclare şi un centru de transfer al deşeurilor menajere şi de triere a colectărilor 
selective şi a obiectelor nefolositoare. 

Înfiinţarea acestui centru cu filiale multiple completează crearea unei platforme fluviale la 
Bobigny pentru transportul fluvial al materialelor provenind de la acesta, precum şi a unui 
                                               

1 JO L 10, 4.1.1997.
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tunel care leagă centrul de platforma fluvială. Cu toate acestea, având în vedere faptul că 
obiecţiunile petiţionarilor privesc doar daunele potenţiale cauzate de unitatea de metanizare 
(cum ar fi mirosurile şi emisiile atmosferice), analiza petiţiilor 298/2012 şi 1005/2012 de către 
Comisia Europeană („Comisia”) şi, prin urmare, conţinutul prezentei comunicări scrise 
abordează doar chestiunea legalităţii acestei unităţi. 

Petiţionarii evocă în special, mai ales în termeni generali, nerespectarea obligaţiilor de 
consultare publică şi faptul că unitatea de metanizare va fi un „dezastru financiar” şi un 
„scandal ecologic”. Prin urmare, petiţiile nu conţin o argumentaţie clară care să conteste 
legalitatea normativă a proiectului de creare a unei unităţi de metanizare în temeiul dreptului 
Uniunii Europene („dreptul UE”) aplicabil. 

Cu toate acestea, Comisia a cercetat problema proiectului de creare a unui centru cu filiere 
multiple, inclusiv ultimele evoluţii care influenţează crearea acestuia. În lumina acestor 
cercetări, Comisia intenţionează să adreseze autorităţilor franceze o cerere de informare prin 
intermediul mecanismului EU Pilot pentru a verifica conformitatea proiectului de creare a 
centrului cu dreptul UE ( a se vedea mai jos).  

Dosarul de cerere a autorizării de exploatare („DCAE”) a fost depus la 7 mai 2009 de către 
Sindicatul intercomunal de tratare a deşeurilor menajere al aglomeraţiei pariziene 
(„SYCTOM” sau „operatorul”) la autoritatea administrativă competentă. Permisul de 
exploatare a fost acordat la 17 ianuarie 2011 printr-o hotărâre prefectorală. 

La 1 februarie 2012, a fost depus un moratoriu în temeiul căruia construcţia centrului a fost 
amânată cu mai multe luni. Acest moratoriu a fost depus la iniţiativa SYCTOM pentru a se 
putea da curs cererilor riveranilor care se opun acestui proiect de reevaluare a procedeului ales 
(tratare mecano-biologică înaintea metanizării), a riscurilor de accident industrial şi a 
daunelor potenţiale (cum ar fi mirosuri, zgomot, poluare), de natură să provoace un risc 
sanitar şi ecologic important.

Astfel, în 2012, au fost realizate audituri de către INERIS (Institutul naţional pentru mediul 
industrial şi riscurile industriale) şi EREP (Birou de studiu şi de consiliere specializat în 
tratarea şi valorificarea deşeurilor şi a efluenţilor organici) în ceea ce priveşte exactitudinea, 
corectitudinea şi exhaustivitatea analizei riscurilor şi a evaluării impactului asupra mediului 
(„EIM”), elaborate în cadrul constituirii DCAE. Pe de o parte, concluzia acestor audituri a fost 
că aceste analize au fost realizate, la nivelul formei şi al fondului, în conformitate cu cerinţele 
aplicabile de drept intern. Pe de altă parte, aceste audituri au prezentat operatorului mai multe 
sugestii pentru îmbunătăţirea anumitor aspecte ale proiectului privind securitatea şi mediul (de 
exemplu, consolidarea supravegherii emisiilor de mirosuri). 

Rezultatele acestor audituri au fost făcute publice de către comitetul de urmărire a 
moratoriului la 15 octombrie 2012 şi au fost prezentate în cadrul unor reuniuni publice la 
18 octombrie 2012 şi la 4 decembrie 2012, permiţând astfel tuturor persoanelor interesate să 
îşi exprime avizul. 

În acest context, operatorul prevede că centrul va fi dat în funcţiune cel mai devreme în 2015.

Pe baza acestor audituri şi a diverselor avize exprimate, consiliul comunităţii aglomeraţiei 
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Est-Ensemble (pe teritoriul căreia este prevăzută crearea centrului cu filiale multiple) a 
adoptat un aviz la 11 decembrie 2012, însoţit de zece solicitări suplimentare adresate 
SYCTOM (cum ar fi prezenţa permanentă a operatorului la centru pentru a controla non-stop 
exploatarea) şi de trei angajamente (cum ar fi promovarea reducerii deşeurilor). 

Ca urmare, SYCTOM s-a angajat, la 19 decembrie 2012, să îşi revizuiască proiectul (i) pentru 
a integra toate solicitările formulate de către reprezentanţii aleşi ai Est-Ensemble (de exemplu, 
dezvoltarea unui procedeu de îmbunătăţire a metanizării, adăugarea unui zid de protecţie de-a 
lungul unui digestor, un plan de prevenire a mirosurilor, reducerea numărului de digestoare de 
la 6 la 4 în schimbul angajamentului colectivităţilor interesate de a aplica o politică de 
reducere a deşeurilor menajere la sursă), precum şi (ii) pentru a ţine seama de cele trei 
angajamente ale sale. 

Aceste modificări vor face obiectul unui act adiţional, care va modifica autorizaţia de 
exploatare din 17 ianuarie 2011. Acest act adiţional ar trebui să fie adoptat la începutul anului 
2013 de către autoritatea competentă, punând astfel capăt moratoriului. 

În lumina informaţiilor colectate, proiectul de creare a centrului cu filiere multiple pare a intra 
în sfera de aplicare a Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
15 ianuarie 2008 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării („Directiva PCIP”),1 a 
Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 
privind emisiile industriale („DEI”),2 a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului („Directiva EEM”)3 şi a Directivei 96/82/CE a Consiliului din 9 
decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe 
periculoase („directiva SEVESO II”).4

Cererea de informare care urmează a fi adresată autorităţilor franceze are drept scop să 
stabilească dacă caracteristicile proiectului justifică într-adevăr includerea sa în domeniul de 
aplicare al directivelor menţionate mai sus şi, dacă da, care sunt măsurile şi dispoziţiile luate 
sau prevăzute pentru a garanta punerea în aplicare corectă a acestora.

Comisia intenţionează să solicite autorităţilor franceze anumite precizări privind 
caracteristicile proiectului de creare a centrului cu filiere multiple pentru a stabili dacă această 
activitate intră sau nu în domeniul de aplicare al Directivelor PCIP (2008/1/CE) şi DEI 
(2010/75/UE), sau doar în cel al directivei DEI sau în niciunul dintre acestea. 

Vor trebui identificate cerinţele care trebuie îndeplinite în temeiul legislaţiei UE (de exemplu, 
condiţiile de autorizare, nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile) şi va 
trebui să se analizeze dacă autorizaţia de exploatare şi orice altă autorizaţie acordată vizează 
asigurarea îndeplinirii acestora. Comisia intenţionează, de asemenea, să pună întrebări privind 
gestionarea reziduurilor metanizării (de exemplu, dispersare, îngropare), precum şi privind 

                                               

1 JO L 24, 29.1.2008, pp. 8-29. 
2 JO L 334, 17.2.2010, pp. 17-119. 
3 JO L 26, 28.1.2012, pp. 1-21. 
4 JO L 10, 14.1.1997, pp. 13-33. 
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participarea publicului la procesul de autorizare şi la revizuirea autorizaţiei de exploatare 
(calendar, consultare publică, modificare substanţială etc.).

Dacă se dovedeşte că DCAE a făcut obiectul unei EEM, Comisia intenţionează să întrebe 
autorităţile franceze dacă această EEM îndeplineşte toate cerinţele menţionate în 
Directiva 2011/92/UE, în special în ceea ce priveşte consultarea şi informarea publicului. 

În ceea ce priveşte revizuirea autorizaţiei de exploatare din 17 ianuarie 2011, astfel cum a fost 
prevăzută de SYCTOM, autorităţile franceze vor fi invitate să precizeze dacă şi aceasta 
trebuie, în opinia lor, să facă obiectul unei EEM şi dacă publicul va fi din nou consultat.

Comisia intenţionează să întrebe autorităţile franceze dacă proiectul de centru cu filiale 
multiple reprezintă o „instalaţie” în sensul directivei SEVESO II (96/82/CE) şi, dacă da, dacă 
operatorul şi-a îndeplinit deja obligaţiile de prezentare a politicii sale de prevenire a 
accidentelor majore şi, dacă este cazul, a raportului de securitate şi a planului de urgenţă 
intern. Comisia intenţionează, de asemenea, să afle dacă în cadrul proiectului au fost 
organizate procedurile de consultare corespunzătoare.

Autorităţile franceze vor fi întrebate, de asemenea, dacă proiectul face obiectul vreunei 
proceduri judiciare sau administrative introduse la un tribunal administrativ sau la o autoritate 
competentă, menite să conteste legalitatea, la nivelul formei şi/sau al fondului, a autorizaţiei 
de exploatare din 17 ianuarie 2011 şi a oricărei alte autorizaţii relevante acordate operatorului. 

Comisia va informa Comisia pentru petiţii cu privire la evoluţia acestui caz.

5. Răspunsul Comisiei (REV.II), primit la 29 noiembrie 2013 

Petiţiile nr. 0298/2012 şi 1005/2012

Context

1 Obiectul petiţiilor nr. 298/2012 şi 1005/2012

 Petiţiile nr. 298/2012 şi 1005/2012 depuse la Comisia pentru petiţii a Parlamentului 
European se opun conceperii şi exploatării unui proiect privind centrul cu filiere multiple 
de tratare a deşeurilor menajere şi a altor deşeuri asimilate acestora, care este prevăzut să 
fie pus în aplicare pe teritoriul comunelor Romanville şi Bobigny („centrul cu filiere 
multiple” sau „acest centru”). 

 Acest centru cu filiere multiple trebuie să includă o unitate de metanizare a fracţiunii 
fermentabile a deşeurilor menajere reziduale (cu o capacitate de 315 000 t/an), un centru 
de triere a colectărilor selective (cu o capacitate de 30 000 t/an) şi un centru de pre-triere a 
obiectelor nefolositoare (cu o capacitate de 60 000 t/an). Acest centru este menit să 
înlocuiască instalaţiile existente în acest loc, şi anume un centru de reciclare şi un centru 
de transfer al deşeurilor menajere şi de triere a colectărilor selective şi a obiectelor 
nefolositoare. El este considerat un proiect de interes general de către autorităţile franceze, 
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fiind menit să trateze deşeurile menajere din 22 de comune, precum şi din 2 districte ale 
oraşului Paris.

2 Domeniul de aplicare al obiecţiilor petiţionarilor 

 Obiecţiile petiţionarilor vizează daunele potenţiale cauzate de unitatea de metanizare (cum 
ar fi mirosurile, emisiile atmosferice). 

 Petiţionarii evocă în special, mai ales în termeni generali, nerespectarea obligaţiilor de 
consultare publică şi faptul că unitatea de metanizare va fi un „dezastru financiar” şi un 
„scandal ecologic”. Prin urmare, petiţiile nu conţin o argumentaţie clară care să conteste 
legalitatea normativă a proiectului de creare a unei unităţi de metanizare în temeiul 
dreptului Uniunii Europene („dreptul UE”) aplicabil. 

3 Date-cheie şi moratoriu 

 Dosarul de cerere a autorizării de exploatare („DCAE”) a fost depus la 7 mai 2009 de 
către Sindicatul intercomunal de tratare a deşeurilor menajere al aglomeraţiei pariziene 
(„SYCTOM”) la autoritatea administrativă competentă. Permisul de exploatare a fost 
acordat societăţii URBASER la 17 ianuarie 2011, printr-o hotărâre prefectorală de 
autorizare. 

 La 1 februarie 2012, a fost depus un moratoriu în temeiul căruia construcţia centrului cu 
multiple filiere a fost amânată cu mai multe luni. Acest moratoriu a fost depus la iniţiativa 
SYCTOM pentru a se putea da curs cererilor riveranilor care se opun acestui proiect de 
reevaluare a procedeului ales (tratare mecano-biologică înaintea metanizării), a riscurilor 
de accident industrial şi a daunelor potenţiale (cum ar fi mirosuri, zgomot, poluare), de 
natură să provoace un risc sanitar şi ecologic important.

 Auditurile realizate în 2012 de către INERIS (Institutul naţional pentru mediul industrial 
şi riscurile industriale) şi EREP (Birou de studiu şi de consiliere specializat în tratarea şi 
valorificarea deşeurilor şi a efluenţilor organici) în ceea ce priveşte exactitudinea, 
corectitudinea şi exhaustivitatea analizei riscurilor şi a evaluării impactului asupra 
mediului („EIM”), elaborate în cadrul constituirii DCAE, au concluzionat că aceste 
evaluări au fost realizate, în ceea ce priveşte forma şi fondul, în conformitate cu cerinţele 
aplicabile ale dreptului intern, sugerând operatorului să îşi îmbunătăţească anumite 
aspecte privind „siguranţa” şi „mediul” ale proiectului privind centrul cu multiple filiere 
(cum ar fi consolidarea supravegherii emisiilor de mirosuri). 

 Rezultatele acestor audituri au fost făcute publice de către comitetul de urmărire a 
moratoriului la 15 octombrie 2012 şi au fost prezentate în cadrul unor reuniuni publice la 
18 octombrie 2012 şi la 4 decembrie 2012, permiţând astfel tuturor persoanelor interesate 
să îşi exprime avizul. 
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4 Modificarea autorizaţiei de exploatare 

 Pe baza acestor audituri şi a diverselor avize exprimate, consiliul comunităţii aglomeraţiei 
Est-Ensemble (pe teritoriul căreia este prevăzută crearea centrului cu filiale multiple) a 
adoptat un aviz la 11 decembrie 2012, însoţit de zece solicitări suplimentare adresate 
SYCTOM (cum ar fi prezenţa permanentă a operatorului la centru pentru a controla non-
stop exploatarea) şi de trei angajamente (cum ar fi promovarea reducerii deşeurilor). 

 Ca urmare, SYCTOM s-a angajat, la 19 decembrie 2012, să îşi revizuiască proiectul (i) 
pentru a integra toate solicitările formulate de către reprezentanţii aleşi ai Est-Ensemble 
(de exemplu, dezvoltarea unui procedeu de îmbunătăţire a metanizării, adăugarea unui zid 
de protecţie de-a lungul unui digestor, un plan de prevenire a mirosurilor, reducerea 
numărului de digestoare de la 6 la 4 în schimbul angajamentului colectivităţilor interesate 
de a aplica o politică de reducere a deşeurilor menajere la sursă), precum şi (ii) pentru a 
ţine seama de cele trei angajamente ale sale. 

 Aceste modificări vor face obiectul unui act adiţional, care va modifica autorizaţia de 
exploatare din 17 ianuarie 2011. Adoptarea acestui act adiţional de către autoritatea 
competentă va pune capăt moratoriului. 

Obiectul petiţiilor nr. 298/2012 şi 1005/2012 

1 Comunicările scrise 

 La 27 noiembrie 2012, respectiv 27 februarie 2013, Comisia a adresat Comisiei pentru 
petiţii a Parlamentului European două comunicări scrise. 

 Comisia a informat în special respectiva Comisie pentru petiţii că ea intenţionează să 
adreseze autorităţilor franceze întrebări precise prin intermediul mecanismului EU Pilot 
privind (i) caracteristicile şi cronologia proiectului privind centrul cu multiple filiere, (ii) 
aplicabilitatea eventuală şi, după caz, conformitatea acesteia cu Directiva 2008/1/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării („Directiva PCIP”)1, Directiva 2010/75/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale („DEI”)2, 
Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 
(„Directiva EEM”)3 şi Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase 
(„Directiva SEVESO II”)4, şi (iii) eventuale acţiuni în justiţie iniţiate în faţa instanţei 
naţionale împotriva acestui proiect. 

2 EU Pilot nr. 4552/13/ENVI 

                                               

1 JO L 24, 29.1.2008, pp. 8-29. 
2 JO L 334, 17.2.2010, pp. 17-119. 
3 JO L 26, 28.1.2012, pp. 1-21. 
4 JO L 10, 14.1.1997, pp. 13-33. 
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 Conform angajamentului Comisiei, aceasta a deschis un dosar EU Pilot 
(nr. 4552/13/ENVI), cu scopul de a solicita autorităţilor franceze informaţiile sus-
menţionate.

 Respectivele autorităţi au furnizat elemente de răspuns la 17 iulie 2013 în care ele 
concluzionează că proiectul privind centrul cu multiple filiere a fost elaborat în 
conformitate cu Directivele PCIP, IED, EEM şi SEVESO II şi informează, în special, că 
instanţa administrativă a fost sesizată cu două recursuri depuse de către asociaţia 
riveranilor din Romainville (ARIVEM, unul dintre petiţionari) şi asociaţia Ecologie fără 
frontiere (ESF) în vederea anulării autorizaţiei de exploatare din 17 ianuarie 2011.  

Evaluarea petiţiilor 298/2012 şi 1005/2012 în baza analizei răspunsului autorităţilor franceze 
şi a dreptului Uniunii potenţial aplicabil 

În conformitate cu răspunsul autorităţilor franceze privind caracteristicile proiectului 
privind centrul cu multiple filiere (neredimensionat), Comisia consideră următoarele: 

1 Aplicabilitatea Directivei PCIP (2008/1/CE) şi a Directivei DEI (2010/75/UE) 

 Pe de o parte, respectivul proiect nu intră în domeniul de aplicare al Directivei PCIP, pe 
motivul că nu este menit să trateze deşeuri periculoase şi că nu este vorba despre o 
operaţiune de incinerare sau de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
nepericuloase, ci despre o operaţiune de valorificare. 

 Pe de altă parte, respectivul proiect intră în domeniul de aplicare al Directivei DEI, cu 
calificarea de operaţiune de valorificare prin tratare biologică a unor deşeuri nepericuloase 
vizate la rubrica 5.3.(b) din anexa I la această directivă. Întrucât acest centru nu era în 
funcţiuni la 7 ianuarie 2013, autorităţile competente vor trebui să se asigure că hotărârea 
de exploatare a URBASER este conformă cu cerinţele relevante ale DEI, înainte ca 
centrul cu multiple filiere să fie pus în funcţiune. 

2 Aplicabilitatea Directivei EEM (2011/92/UE) 

 Directiva EEM nu este menită să se aplice în cazul de faţă pe motivul că nu este vorba 
despre o instalaţie de ardere cu o putere termică de cel puţin 300 MW, nici despre o 
instalaţie de eliminare a deşeurilor periculoase, nici despre o instalaţie de eliminarea a 
deşeurilor nepericuloase prin incinerare sau tratare chimică.

3 Aplicabilitatea Directivei SEVESO II (96/82/CE) 

 Directiva SEVESO II nu se aplică în cazul de faţă pe motivul că cantitatea maximă a 
deşeurilor periculoase care poate fi prezentă în centrul cu multiple filiere nu poate depăşi 
300 kg, astfel cum se precizează în hotărârea de exploatare. 
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4 Recursurile judiciare în faţa instanţei naţionale  

 Ca urmare a două recursuri judiciare depuse în faţa instanţei administrative de către 
ARIVEM şi ESF, Tribunalul administrativ din Montreuil, prin hotărârea sa din 
18 aprilie 2013, a anulat hotărârea de autorizare pe motivul că dosarul de anchetă publică 
al DCAE avea inexactităţi şi omisiuni. 

 Prin urmare, URBASER a sesizat Curtea de Apel Administrativă din Versailles, cu scopul 
de a contesta această hotărâre. Respectiva curte trebuie să îşi pronunţe hotărârea cel târziu 
la 16 iunie 2014. 

Astfel cum precizează autorităţile franceze, în timp ce instanţa de apel trebuie să confirme 
hotărârea Tribunalului administrativ, ar putea fi depus un nou DCAE bazat pe 
redimensionarea proiectului cu multiple filiere (a se vedea punctul 1.4). În caz contrar, 
hotărârea de autorizare a exploataţiei din 17 ianuarie 2011 va fi modificată pentru a se 
conforma cerinţelor unei noi dimensionări în sensul reducerii (a se vedea punctul 1.4).  

Concluzie 

 Comisia observă că instanţa administrativă, sesizată în special de unul dintre petiţionarii 
săi, a anulat autorizaţia de exploatare a centrului cu multiple filiere. În continuare, 
operatorul a sesizat instanţa administrativă astfel încât aceasta să se pronunţe, în cursul 
lunilor viitoare, cu privire la legalitatea respectivei autorizaţii şi să infirme sau să confirme 
hotărârea tribunalului administrativ.

 Indiferent de concluziile instanţei de apel, autorităţile franceze au anunţat că dimensiunea 
proiectului privind centrul cu multiple filiere va fi, în orice situaţie, redusă, pentru a putea 
da curs îngrijorărilor exprimate de către riverani.  

 În baza acestor informaţii furnizate de respectivele autorităţi şi având în vedere cele de 
mai sus, Comisia nu a identificat până în prezent încălcarea sau riscul de încălcare a 
dreptului Uniunii. 


