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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0295/2005, adresată de James Lunney, probabil de naţionalitate 
irlandeză, în numele Grupului de acţiune Nevitt Lusk împotriva unui super 
depozit de gunoi, privind o instalaţie propusă de depozitare a deşeurilor

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este preocupat de construcţia plănuită a unei instalaţii de depozitare a deşeurilor 
de mari dimensiuni, planificată într-o zonă din nordul municipiului Dublin. Potrivit acestuia, 
instalaţia ar pune în pericol straturile acvifere care furnizează apă potabilă. Mai mult, aceasta 
ar atrage păsările, care ar putea pune în pericol traficul aerian, dată fiind situarea la 12 km de 
aeroportul din Dublin. Petiţionarul afirmă că orientările Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei 
Civile recomandă ca depozitele de deşeuri să fie situate la cel puţin 13 km de un aeroport. Mai 
mult, situl ar provoca neplăceri locuitorilor din zonă. În sfârşit, petiţionarul consideră că 
construcţia acestui depozit de deşeuri ar fi în contradicţie cu principiul proximităţii stabilit în 
Directiva-cadru privind apa, care menţionează că deşeurile ar trebui gestionate cât mai 
aproape posibil de sursa lor. Potrivit petiţionarului, se preconizează că instalaţia propusă va 
primi deşeuri din zone îndepărtate şi va crea prin aceasta trafic rutier suplimentar 
semnificativ. Aceasta va submina, de asemenea, eforturile de a atinge obiectivele UE de 
reciclare. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 august 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 februarie 2006

Petiţia vizează construcţia planificată a unui depozit de deşeuri în municipiul Dublin, Irlanda.
Potrivit petiţionarului, construcţia depozitului de deşeuri ar avea efecte negative asupra 
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mediului. De asemenea, petiţionarul susţine că amplasarea depozitului de deşeuri nu ia în 
considerare principiul proximităţii.

Obligaţiile generale privind tratarea deşeurilor sunt definite în Directiva 75/442/CEE privind 
deşeurile1. Articolul 5 din directivă impune statelor membre să stabilească o reţea adecvată de 
instalaţii de evacuare, care trebuie să permită Comunităţii ca întreg să devină auto-suficientă 
în evacuarea deşeurilor, iar statele membre să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv, 
având în vedere circumstanţele geografice şi necesitatea unor instalaţii specializate pentru 
anumite tipuri de deşeuri. Reţeaua de instalaţii de evacuare trebuie, de asemenea, să permită 
deşeurilor să fie evacuate în cea mai apropiată şi adecvată instalaţie, prin intermediul celor 
mai adecvate metode şi tehnologii, pentru a asigura un nivel înalt de protecţie a mediului şi a 
sănătăţii publice. 

Principiul proximităţii nu înseamnă că deşeurile trebuie evacuate în orice instalaţie, cât mai 
aproape de locul de producere a deşeurilor. Acesta înseamnă că adecvarea instalaţiei de 
evacuare a deşeurilor, protecţia mediului şi a sănătăţii oamenilor şi proximitatea instalaţiei 
reprezintă criterii care trebuie luate în considerare în stabilirea reţelei de instalaţii de evacuare. 

Articolul 7 din directivă solicită statelor membre elaborarea unor planuri de gestionare a 
deşeurilor, care trebuie să includă situri şi instalaţii de evacuare adecvate. 

Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri2 stabileşte cerinţe mai precise pentru 
construcţia, funcţionarea, închiderea şi gestionarea după dezafectare a depozitelor de deşeuri. 
Pentru alegerea siturilor pentru depozitele de deşeuri se impun mai multe criterii incluzând 
condiţiile hidrogeologice ale sitului, prezenţa unor zone rezidenţiale, agricole sau de protejare 
a naturii care trebuie luate în considerare, şi se menţionează că depozitul de deşeuri poate fi 
autorizat doar în cazul în care nu reprezintă o ameninţare semnificativă la adresa mediului. 
Una dintre condiţii în vederea autorizării este ca proiectul depozitului de deşeuri să fie în 
conformitate cu planul de gestionare a deşeurilor. 

Depozitele de deşeuri care primesc peste 10 tone pe zi sau care au o capacitate totală care 
depăşeşte 25 000 de tone, cu excepţia depozitelor de deşeuri pentru deşeurile inerte, trebuie să 
deţină o autorizaţie integrată, în conformitate cu Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării 3.

O evaluare a impactului asupra mediului trebuie efectuată în conformitate cu Directiva 
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului4, în cazul în care depozitul de deşeuri 
poate avea efecte semnificative asupra mediului. 

                                               
1 JO L 194, 25.7.1975, p. 47, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 96/350/CE, JO L 135, 

6.6.1996, p. 32.

2 JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

3 JO L 257, 10.10.1996, p. 26.

4 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
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Dat fiind faptul că în cazul de faţă proiectul se află încă într-un stadiu iniţial şi nu a fost încă 
acordată nicio autorizaţie pentru depozitul de deşeuri, nu poate fi identificată nicio potenţială 
încălcare a legislaţiei.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006

În cadrul reuniunii Comisiei pentru petiţii din 24 aprilie 2006, s-a declarat că se aştepta 
acordarea unei autorizaţii pentru depozitul de deşeuri. De partea petiţionarului s-a susţinut că 
depozitul de deşeuri era situat pe un sit istoric şi că distanţa dintre sit şi aeroport nu se încadra 
în orientările recomandate. Petiţionarul este interesat de realizarea unui studiu pentru a evalua 
efectele asupra mediului a sitului planificat de depozitare a deşeurilor şi solicită investigaţii 
preliminare. Mai mult, s-a sugerat că Comisia ar trebui să intervină în etapa de planificare. 

De la ultima sa comunicare, Comisia nu a obţinut nicio informaţie suplimentară care i-ar 
permite să-şi modifice opinia. Mai exact, aceasta nu a identificat vreo posibilă încălcare a 
legislaţiei UE privind deşeurile, în legătură cu preocupările petiţionarilor referitoare la 
patrimoniul istoric şi distanţa faţă de proprietăţile rezidenţiale.

În conformitate cu Directiva privind depozitele de deşeuri, depozitul de deşeuri poate fi 
autorizat doar în cazul în care caracteristicile sitului, conform cerinţelor din anexa 1 secţiunea 
1.2 la directivă sau măsurile corective care trebuie adoptate, indică faptul că depozitul de 
deşeuri nu reprezintă un risc grav la adresa mediului. În privinţa posibilelor efecte asupra 
mediului, de exemplu asupra unui strat acvifer, Directiva privind depozitele de deşeuri 
prevede reguli stricte care stabilesc praguri şi proceduri de gestionare după dezafectare. În 
mod similar, aceasta se aplică în cazul tuturor emisiilor posibile. Evaluarea conformităţii 
măsurilor prevăzute revine autorităţii naţionale responsabile. 

Comisia, în calitate de gardian al tratatului, are o obligaţie generală de a susţine dreptul 
european comunitar. Articolul 226 din Tratatul CE împuterniceşte Comisia să iniţieze o 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar în cazul în care un stat membru nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile în conformitate cu tratatul. Cu toate acestea, Comisia consideră că nu 
există în prezent nicio bază pe care s-ar putea sau ar trebui invocat articolul 226 în cazul de 
faţă, întrucât procesul de emitere a autorizaţiei depozitului de deşeuri nu este încheiat şi nu 
este posibil să se identifice vreo încălcare a dreptului UE referitoare la autorizaţie. 

5. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

Această petiţie vizează construcţia planificată a unei instalaţii de mari dimensiuni de 
depozitare a deşeurilor în Nevitt (nordul municipiului Dublin) şi a fost prezentată Comisiei 
Europene în septembrie 2005 în numele Grupului de acţiune Nevitt Lusk. Aceasta fost 
înregistrată sub numărul de referinţă 295/2005 şi a fost examinată de serviciile Comisiei pe
baza informaţiilor furnizate de petiţionar.
Rezultatele analizei preliminare au fost prezentate membrilor Comisiei pentru petiţii la 24 
aprilie 2005 şi Comisia a arătat că trebuie efectuată o evaluare a impactului asupra mediului şi 
că, la momentul respectiv, având în vedere că nu s-a acordat încă nicio autorizaţie pentru 
depozitul de deşeuri, nu a putut fi identificată nicio potenţială încălcare a legislaţiei (privind 
deşeurile). 
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În urma unei analize ulterioare a serviciilor Comisiei, pe baza unor informaţii suplimentare 
trimise de petiţionar, se pare că depozitul de deşeuri planificat poate conduce la o deteriorare 
a resurselor de apă subterană, fapt care ar putea duce la încălcarea legislaţiei privind apa. În 
special, depozitul de deşeuri proiectat este situat în apropierea unui strat acvifer (the Bog of 
the Ring) care furnizează apă potabilă zonelor locale şi care ar putea fi afectat de activitatea 
depozitului de deşeuri. 

Comisia pentru petiţii a stabilit recent o corespondenţă directă cu autorităţile irlandeze (EPA). 
Contactul direct se referă la decizia Comisiei de a trimite observatori la audierea publică 
privind proiectul depozitului de deşeuri.

Statele membre sunt obligate prin Directiva-cadru privind apa (WFD) 2000/60/CE1 să prevină 
orice deteriorare a calităţii apei şi să obţină o stare bună a apei, în general, până în 2015. În 
final, apele cu risc vor fi supuse programului de măsuri al directivei pentru a obţine o stare 
bună până în 2015 sau, cu condiţia îndeplinirii câtorva condiţii stricte, acestea vor face 
obiectul unor scutiri. 
Directiva 99/31/CE2 privind depozitele de deşeuri impune, prin intermediul unor cerinţe 
operaţionale şi tehnice riguroase privind deşeurile şi depozitele de deşeuri, măsuri, proceduri 
şi consiliere pentru a preveni sau reduce cât mai mult posibil efectele negative asupra 
mediului, în special poluarea apelor de suprafaţă, a apelor subterane, a solului şi a aerului. 
Conform anexei I la Directiva privind depozitele de deşeuri, amplasarea unui depozit de 
deşeuri trebuie să ia în considerare cerinţele referitoare la, inter alia, existenţa apelor 
subterane şi condiţiile hidrogeologice din zonă. Autoritatea competentă nu ar trebui să emită 
autorizaţia pentru depozitul de deşeuri decât în cazul în care acestea şi alte cerinţe enumerate 
în conformitate cu articolul 7 din Directiva privind depozitele de deşeuri sunt îndeplinite. Este 
obligatoriu ca autoritatea competentă să controleze situl pentru a garanta conformitatea 
acestuia cu cerinţele autorizaţiei. În cele din urmă, şi în completarea celor menţionate mai sus, 
măsurile de prevenire a introducerii poluanţilor periculoşi în apele subterane sau de limitare a 
introducerii altor poluanţi nepericuloşi sunt obligatorii în conformitate cu Directiva 
80/68/CEE3 - a se vedea, de asemenea, articolul 6 din Directiva 2006/118/CE4. 
În contextul de mai sus, trebuie întreprinse investigaţii preliminare pentru a evalua riscurile 
poluării apelor subterane şi, dacă este necesar, o autorizaţie pentru o astfel de execuţie trebuie 
acordată, cu condiţia să fie luate toate precauţiile tehnice pentru prevenirea poluării apelor 
subterane cu substanţe provenind de la depozitul de deşeuri. Trebuie, de asemenea, menţionat 
faptul că, în conformitate cu prevederile Directivei 98/83/CE, autorităţile irlandeze sunt 
obligate să garanteze că apa furnizată consumatorilor nu este contaminată bacteriologic. 

În raportul său din 18 iunie 2007, biroul irlandez EPA pentru autorizare şi consiliere a arătat 
că posibilitatea vreunui impact asupra calităţii apelor subterane este nesemnificativă în ceea 
ce priveşte potenţialul risc al scurgerilor din depozitul de deşeuri (în comparaţie cu debitul 

                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 JO L 182, 16.7.1999, pp. 1-19.
3 JO L 20, 26.1.1980, p. 43.
4 JO L 372, 12.12.2006, p. 19.
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apelor subterane şi factorul de diluţie aferent) şi având în vedere că au fost luate diverse 
precauţii tehnice pentru a garanta că va fi prevenită poluarea (de exemplu, utilizarea 
membranei), în conformitate cu Directiva 80/68/CEE privind protecţia apelor subterane 
împotriva poluării. 

Studiile privind impactul asupra mediului (SIM) din aprilie 2006 şi iunie 2007 oferă elemente 
privind precauţiile tehnice luate pentru a preveni deteriorarea straturilor acvifere. Cu toate 
acestea, Comisia nu a văzut date concrete care să demonstreze aceasta (de exemplu, 
compararea datelor de monitorizare cu nivelurile cadrului natural), ceea ce înseamnă că ideea 
inexistenţei unui risc potenţial poate fi doar o supoziţie. Mai mult, autorizaţia depozitului de 
deşeuri este propusă pentru revizuire o dată la 8 ani, în timp ce Directiva 80/68/CEE 
menţionează necesitatea revizuirilor la un interval de 4 ani. Mai mult, această zonă ar fi 
trebuit să fie înregistrată ca fiind o zonă de apă potabilă protejată, în conformitate cu articolul 
6 din Directiva 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa), ceea ce nu pare a fi cazul. Această 
cerinţă juridică este obligatorie pentru a evita deteriorarea calităţii apelor (subterane), în 
scopul de a reduce nivelul tratamentului de purificare necesar pentru producerea apei potabile. 

Concluzii

În lumina acestor observaţii iniţiale, Comisia anchetează împreună cu autorităţile irlandeze 
lipsa aparentă a studiilor privind cele mai permeabile zone acvifere (prundiş) şi lipsa 
concluziilor privind straturile acvifere situate sub depozitul de deşeuri, în perspectiva utilizării 
lor potenţiale ca sursă de apă potabilă, precum şi privind intervalele de revizuire şi protecţia 
sursei de apă potabilă.

Comisia va informa Comisia pentru petiţii asupra derulării anchetelor sale.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

După cum se arată în comunicarea din 5 mai 2008, Comisia a trimis o scrisoare (la 14 martie 
2008) autorităţilor irlandeze, pentru a solicita informaţii cu privire la lipsa aparentă a studiilor 
privind cea mai permeabilă zonă acviferă (prundiş) şi cu privire la lipsa concluziilor privind 
straturile acvifere situate sub depozitul de deşeuri, în perspectiva utilizării lor potenţiale ca 
sursă de apă potabilă, precum şi privind intervalele de revizuire şi protecţia sursei de apă 
potabilă. În data de 22 mai 2008 s-a primit un răspuns. Această comunicare rezumă 
principalele elemente ale acestui răspuns.

În scrisoarea lor din 12 mai 2008, autorităţile irlandeze au confirmat că în raportul său din 18 
iunie 2007, biroul irlandez EPA pentru autorizare şi consiliere a arătat că posibilitatea vreunui 
impact asupra calităţii apelor subterane este nesemnificativă în ceea ce priveşte potenţialul 
risc al scurgerilor din depozitul de deşeuri (în comparaţie cu debitul apelor subterane şi 
factorul de diluţie aferent) şi având în vedere că au fost luate diverse precauţii tehnice pentru a 
garanta că va fi prevenită poluarea (de exemplu, utilizarea membranei), în conformitate cu 
Directiva 80/68/CEE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării. 
Autorităţile irlandeze subliniază faptul că EPA nu a finalizat încă procesul prevăzut de lege 
privind stabilirea cererii de autorizare a depozitului de deşeuri, aplicabilă în acest caz. Prin 
urmare, s-a afirmat că îngrijorarea Comisiei privind validitatea evaluării cererii este prematură 
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şi că trebuie să se ia în considerare întreaga documentaţie atunci când procesul de solicitare a 
autorizării va fi finalizat. Autorităţile irlandeze afirmă, de asemenea, că EPA a organizat o 
audiere publică a obiecţiilor, la care au participat toţi opozanţii, precum şi un reprezentant al
Comisiei pentru petiţii a Parlamentului European. Conform procedurii de autorizare, se 
preşedintele şedinţei trebuie să redacteze un raport şi să îl supună atenţiei consiliului EPA, 
care va ţine seama de acesta şi de obiecţii înainte de a lua decizia finală. Deciziile sunt 
publicate pe pagina de internet a EPA, fiind disponibile publicului larg, împreună cu 
documentaţia relevantă, la adresa www.epa.ie/licensing.
În ceea ce priveşte problema perioadei de valabilitate a autorizaţiei şi cerinţa revizuirii ei la 
fiecare 4 ani, în conformitate cu Directiva 80/68/CEE, autorităţile irlandeze au confirmat că 
orice autorizaţie acordată unui depozit de deşeuri trebuie să fie reînnoită cel puţin o dată la 
fiecare 4 ani, în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul privind autorizarea depozitelor 
de deşeuri din 2004.

În ultimul rând, în ceea ce priveşte afirmaţiile privind neînregistrarea zonei ca o zonă de apă 
potabilă protejată, în conformitate cu articolul 6 din Directiva-cadru privind apa, autorităţile 
irlandeze au informat Comisia despre includerea cursului de apă subterană vizat aici în 
registrul zonelor protejate, directiva fiind astfel respectată. Comisia a fost informată despre 
acest lucru de către EPA în martie 2005, în numele Departamentului pentru Mediu, 
Patrimoniu şi Guvernare Locală.

Concluzii
Comisia este mulţumită de răspunsul primit din partea autorităţilor irlandeze cu privire la 
aspectele legale de punerea în aplicare a Directivelor 80/68/CEE şi 2000/60/CE. Concluziile 
privind riscul de deteriorare a straturilor acvifere vor fi luate după ce consiliul EPA va adopta 
o decizie finală legată de finalizarea procedurii de autorizare. În acest stadiu, Comisia nu are 
motive să-şi continue cercetările.


