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Ref.: Petiţia nr. 0955/2008, adresată de Ferdinando Kaiser, de naţionalitate italiană, 
privind amplasamentul unei rampe de depozitare a deşeurilor menajere din 
Chiaiano, Italia

Petiţia nr. 1011/2008, adresată de A.S, de naţionalitate italiană, privind 
amplasamentul unei rampe de depozitare a deşeurilor din Chiaiano, lângă Napoli,
Italia

1. Rezumatul petiţiei 955/2008

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la planurile autorităţilor italiene de a amplasa o 
rampă de depozitare a deşeurilor menajere în Chiaiano, în nordul oraşului Napoli, la doar 
câteva sute de metri distanţă de districtul Napoli, unde sunt situate cele mai mari spitale din 
sudul Italiei. Petiţionarul menţionează că zona este dens populată, făcând parte din Parco 
Metropolitano Delle Colline, una dintre puţinele zone verzi din cadrul oraşului Napoli. 
Proiectul privind rampa de deşeuri prevede amplasarea acesteia într-o fostă carieră de tuf 
calcaros care este pe punctul de a se surpa. Petiţionarul îşi exprimă preocuparea privind 
posibilitatea depozitării deşeurilor în locul respectiv, deoarece apele subterane ar putea fi 
contaminate foarte uşor, tuful calcaros având o permeabilitate ridicată. Acesta solicită 
Parlamentului European să cerceteze dacă proiectul privind amplasarea rampei de deşeuri este 
în concordanţă cu legislaţia relevantă.

Rezumatul petiţiei 1011/2008

Petiţionara îşi exprimă îngrijorarea cu privire la planurile autorităţilor italiene de a amplasa o 
rampă de depozitare a deşeurilor în apropierea locuinţei sale din Chiaiano, de lângă Napoli. 
Aceasta susţine că planul contravine legislaţiei naţionale şi europene. Zona este dens 
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populată, făcând parte din Parco Metropolitano Delle Colline. Petiţionara susţine că experţii 
consideră locaţia sitului ca fiind inadecvată, o fostă carieră de tuf calcaros, deoarece apele 
subterane ar putea fi contaminate foarte uşor, tuful calcaros având o permeabilitate ridicată. 
Petiţionara susţine, de asemenea, că există posibilitatea depozitării de deşeuri toxice în zonă şi 
consideră că rampa de deşeuri nu ar fi necesară dacă politicile de tratare a deşeurilor ar fi 
modificate pentru a permite separarea acestora înainte de transport şi tratarea prin mijloace 
mecanice sau biologice.

2. Admisibilitate

Petiţia nr. 955/2008 a fost declarată admisibilă la 27 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată 
să furnizeze informaţii în temeiul articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.
Petiţia nr. 1011/2008 a fost declarată admisibilă la 10 decembrie 2008. Comisia a fost invitată 
să furnizeze informaţii [articolul192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Depozitele de deşeuri sunt reglementate la nivel comunitar prin Directiva 1999/31/CE1

privind depozitele de deşeuri. În conformitate cu anexa I la Directiva privind depozitele de 
deşeuri, la stabilirea amplasamentului unui depozit de deşeuri trebuie să se ia în considerare 
cerinţele referitoare la:

a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, 
cursuri de apă, ape stătătoare şi la alte zone agricole sau urbane;

b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă;

d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe;

e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune.

Depozitul de deşeuri este autorizat numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea 
ce priveşte cerinţele enumerate mai sus sau măsurile de remediere care trebuie luate indică 
faptul că depozitul de deşeuri respectiv nu prezintă un risc important pentru mediu. Directiva 
nu prevede cerinţe legate de distanţele specifice care trebuie respectate în momentul stabilirii
locaţiei unui depozit de deşeuri.

Trebuie menţionat faptul că alegerea locaţiei depozitului de deşeuri şi decizia de a autoriza un 
astfel de depozit sunt luate de autorităţile competente ale respectivului stat membru. 
Autorităţile competente trebuie să evalueze riscurile legate de noile instalaţii de gestionare a 
deşeurilor. Comisia nu se poate substitui autorităţilor naţionale competente în ceea ce priveşte 
decizia de amplasare şi caracteristicile de infrastructură, atâta timp cât deciziile luate sunt în 
conformitate cu legislaţia comunitară în materie de mediu.

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1-19
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În conformitate cu articolul 8 din Directiva privind depozitele de deşeuri, autorităţile 
competente nu pot elibera autorizaţii pentru depozite de deşeuri decât dacă se constată că 
amplasamentul respectă pe deplin toate cerinţele stipulate în Directiva privind depozitele de 
deşeuri şi alte prevederi aplicabile.

De asemenea, în ceea ce priveşte posibila depozitare a deşeurilor toxice, Directiva privind 
depozitele de deşeuri interzice depozitarea anumitor tipuri de deşeuri, cum ar fi deşeurile 
corozive sau deşeurile infecţioase provenite din spitale sau alte medii clinice. De asemenea, 
anexa II la directivă stabileşte criteriile şi procedurile de acceptare a deşeurilor în anumite 
depozite de deşeuri. În cazul în care unele dintre acestea sunt considerate periculoase, acestea 
trebuie să fie depozitate într-un amplasament de depozitare a deşeurilor periculoase.

În conformitate cu Directiva 91/689/CEE din 12 decembrie 1991 privind deşeurile 
periculoase1, care stabileşte normele privind deşeurile periculoase, statele membre trebuie să 
se asigure că nu se amestecă diferitele categorii de deşeuri periculoase şi că deşeurile 
periculoase nu se amestecă cu cele nepericuloase, cu excepţia cazului în care au fost luate 
precauţiile necesare pentru a proteja sănătatea umană şi mediul.

De asemenea, Directiva 85/337/CEE2 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 97/11/CE3 şi Directiva 2003/35CE4, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului (Directiva EIA), se aplică instalaţiilor de eliminare a 
deşeurilor. Depozitele de deşeuri periculoase sau cele de deşeuri nepericuloase cu o capacitate 
zilnică de peste 100 de tone, astfel cum se stipulează în anexa I, punctele 9 şi 10 din directivă
trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului în temeiul articolului 4 
alineatul (1) din directivă. Alte tipuri de depozite de deşeuri, astfel cum se stipulează în anexa
II, punctul 11(b) din directivă, trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra 
mediului anterior acordării autorizaţiei de funcţionare în temeiul articolului 4 alineatul (2) din
directivă, în cazul în care se consideră că ar putea avea un impact semnificativ asupra 
mediului în virtutea, inter alia, naturii, dimensiunii şi amplasamentului acestora. Atunci când 
se evaluează dacă un proiect privind depozitarea deşeurilor face obiectul anexei II din 
Directiva EIA şi poate avea un impact semnificativ asupra mediului, trebuie să se ţină seama 
de criteriile stabilite în anexa III din directivă, care includ, inter alia, efectele cumulative ale 
proiectului cu alte proiecte. Pentru proiectele care fac obiectul unei EIA, evaluarea trebuie să 
conţină informaţiile menţionate la articolul 5 din directivă. Anexa IV la Directiva EIA
prezintă aceste cerinţe de informare şi face referire în mod explicit, inter alia, la o descriere a 
efectelor cumulative. 

În sfârşit, dacă amplasamentul depozitului de deşeuri afectează o zonă naturală protejată, 
autorităţile trebuie să ţină seama de articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE5 privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică. Acesta stipulează că 
orice plan sau proiect care ar putea afecta în mod semnificativ o arie specială de conservare 
sau o arie de protecţie specială trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor 
potenţiale asupra sitului, în funcţie de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă.

                                               
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 20.
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
3 JO L 073, 14.3.1997, p. 5.
4 JO L 156, 25.6.2003, p 17.
5 JO L 206, 22.07.1992.
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Concluzii

Conform informaţiilor furnizate de petiţionar, Comisia înţelege că depozitul de deşeuri la care
se face referire se află încă în stadiul de planificare. Prin urmare, în această etapă, ar fi 
prematur să se considere că a avut loc o încălcare a Directivei 1999/31/CE, a Directivei
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată, sau a Directivei 92/43/CE. În cazul în care 
petiţionarul dispune de informaţii suplimentare în acest sens, Comisia le va examina, desigur.


