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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0904/2012, adresată de Guiso Gavino, de cetățenie italiană, privind 
construirea unui nou incinerator în cadrul amplasamentului de tratare a 
deșeurilor din Macomer/Tossilo, Sardinia (Italia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă construirea unui nou incinerator în cadrul amplasamentului de tratare a 
deșeurilor din Macomer/Tossilo, Sardinia (Italia).

El consideră că incinerarea deșeurilor reprezintă tehnologia de gestionare a deșeurilor care are 
cel mai mare impact asupra mediului, constituie cea mai mare risipă de materiale reutilizabile 
și presupune cele mai ridicate cheltuieli de funcționare.

În plus, petiția subliniază faptul că procedura urmată cu scopul finalizării și publicării 
procedurii de licitație publică pentru construirea noului incinerator încalcă articolul 12 din 
Directiva 2000/76/CE, care stabilește dispoziții privind consultarea cetățenilor care locuiesc în 
zonă și participarea acestora la construirea instalațiilor de incinerare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiția se referă la construirea unui nou incinerator în cadrul amplasamentului de tratare a 
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deșeurilor din Macomer/Tossilo și face trimitere la Directiva 2000/76/CE privind incinerarea 
deșeurilor (DID)1și în special la articolul 12, privind accesul la informații și participarea 
publicului.

Este important de observat faptul că articolul 12 din DID face referire, printre altele, la 
cererile de autorizații de funcționare pentru incineratoarele de deșeuri, precum și la procedura 
aferentă de acordare a autorizațiilor. În acest context, autorizațiile se referă la o decizie scrisă 
(sau la mai multe decizii de acest tip) emisă de autoritatea competentă care acordă autorizația 
de funcționare pentru un incinerator de deșeuri, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții care 
garantează că incineratorul respectă cerințele directivei. Acordarea autorizației diferă de o 
procedură de licitație care vizează identificarea uneia sau mai multor societăți care să 
construiască efectiv incineratorul. O astfel de procedură de licitație nu intră în domeniul de 
aplicare al articolului 12 din DID. În consecință, lipsa consultării privind o procedură de 
licitație pentru construirea unui incinerator nu poate constitui o încălcare a prezentei directive. 
Cu toate acestea, neconsultarea cu privire la autorizația de funcționare ar constitui o încălcare 
a directivei.

Având în vedere cantitatea limitată de informații la care Comisia are acces, în prezent, precum 
și îngrijorarea majoră exprimată de petiționar cu privire la procesul general de acordare a 
autorizației, Comisia va lua legătura cu autoritățile italiene pentru a obține informații 
suplimentare cu privire la autorizația DID pentru această instalație, pentru a putea realiza o 
evaluare mai amănunțită.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 august 2013

În martie 2013, Comisia a solicitat autorităților italiene să ofere informații cu privire la 
măsurile care au fost adoptate pentru a se asigura consultarea publică, în temeiul Directivei 
2011/92/UE2, al Directivei 2000/76/CE3 și al Directivei 2008/1/CE4, în cadrul proiectului de 
construire a unei noi instalații de incinerare a deșeurilor în Tossilo-Macomer. 

Autoritățile italiene au răspuns în luna mai 2013.

În urma evaluării acestui răspuns, în iunie 2013, Comisia a solicitat autorităților italiene să 
furnizeze informații suplimentare privind măsurile luate pentru asigurarea punerii în aplicare a 
Directivei 92/43/CEE5, în contextul proiectului. 

Comisia va informa Parlamentul European cu privire la rezultatele acestei anchete.

                                               
1 JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
2 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 026, 28.1.2012, p. 1).
3 Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea 
deșeurilor (JO L 332, 28.12.2000, p. 91).
4 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării, (JO L 024, 29.1.2008, p. 8).
5 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7). 
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5. Răspunsul Comisiei (II), primit la 31 ianuarie 2014

Ca răspuns la ancheta demarată de către Comisie, autoritățile italiene au trimis scrisori în 
lunile mai și iunie 2013, în care explicau următoarele:

 proiectul de construcție a unei noi instalații de incinerare în Tossilo-Macomer nu a fost 
autorizat, încă;

 înainte de autorizarea proiectului, acesta va fi supus unei evaluări a impactului asupra 
mediului, în temeiul Directivei 2011/92/UE, și unei evaluări corespunzătoare a 
efectelor potențiale asupra sitului Natura 2000 aflat în apropiere, „Altopiano di 
Abbasanta”, în temeiul Directivei 92/43/CEE;

 publicul va fi consultat în cadrul procedurii de evaluare menționate mai sus în temeiul 
Directivei 2011/92/UE, Directivei 2000/76/CE și Directivei 2008/1/CE.

Pe baza acestor informații, Comisia a închis ancheta în decembrie 2013. 


