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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1367/2007, adresată de Eliane Audonet, de naţionalitate franceză, 
însoţită de 16 semnături, împotriva a două proiecte de „mega gropi de gunoi”

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă construcţia a două „mega gropi de gunoi” (175 000 tone pe an), numite 
înşelător „centre finale de stocare a deşeurilor”, într-un district agricol de la periferia oraşului 
Paris (Sud-Essonne). Petiţionarul, preocupat de efectul cumulativ al poluării solului, a apelor 
interioare şi a aerului şi de daunele probabile la adresa mediului înconjurător şi a sănătăţii 
publice, solicită Uniunii să întreprindă măsuri preventive, unul dintre proiecte fiind deja supus 
procedurii de consultare publică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Conform condiţiilor generale descrise în Directiva „depozitele de deşeuri”1, depozitele de 
deşeuri pot fi autorizate de autorităţile naţionale competente numai în cazul în care 
caracteristicile amplasamentului în ceea ce priveşte locaţia depozitelor de deşeuri (existenţa
apelor interioare, distanţele faţă de zonele de locuit şi de agrement, protecţia naturii sau a 
patrimoniului cultural etc.) indică faptul că depozitul de deşeuri nu prezintă un risc important 
pentru mediu (dispoziţia 1.2 din Anexa I la Directiva „depozitele de deşeuri”).
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În cazul în care există probabilitatea ca depozitele de deşeuri să aibă efecte importante asupra 
mediului, trebuie efectuată o evaluare a impactului asupra mediului al depozitelor de deşeuri,
conform Directivei 85/337/CEE astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE1 şi 
Directiva 2003/35/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului.

În sfârşit, depozitele de deşeuri pot funcţiona numai dacă operatorilor acestora le-a fost emisă 
o autorizaţie pentru un depozit de deşeuri de către autoritatea competentă, în conformitate cu 
condiţiile specificate în articolul 8 din Directiva „depozitele de deşeuri”, inclusiv legătura 
dintre depozitele de deşeuri planificate şi programele de gestionare a deşeurilor aprobate şi în 
vigoare. 

Petiţionarul furnizează elemente privind două depozite de deşeuri care se află, în prezent, în 
faza de planificare. Comisia înţelege că încă nu a avut loc construirea depozitelor de deşeuri şi 
că, în prezent, se efectuează consultări publice în conformitate cu dreptul comunitar. 

Este la latitudinea statelor membre să aleagă un amplasament potrivit pentru construirea unui 
nou depozit de deşeuri. Directiva „depozitele de deşeuri” a fost transpusă în legislaţia 
naţională franceză, în consecinţă se înţelege că autorităţile competente sunt pe deplin 
conştiente de obligaţiile legate de construirea de noi depozite de deşeuri. Aceasta fiind 
situaţia, Comisia nu are nicio dovadă pentru a considera că legislaţia CE a fost încălcată. Cu 
toate acestea, în cazul în care petiţionarul va furniza Comisiei, într-o etapă ulterioară, dovezi 
care să o determine să considere că depozitele de deşeuri planificate încalcă legislaţia 
comunitară, Comisia va analiza aceste informaţii şi va adopta măsurile necesare.
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