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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1525/2008, adresată de Henryka Solak, de cetăţenie poloneză, 
privind nerespectarea de către autorităţile poloneze a Directivei 99/31/CE a 
Consiliului privind depozitele de deşeuri

1. Rezumatul petiţiei

 Petiţionara face referire la condiţiile din jurul unui depozit de deşeuri din oraşul Stary 
Zamosc aflat în estul Poloniei, care contravine dispoziţiilor prevăzute de Directiva 
1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deşeuri. Printre altele, petiţionara subliniază 
faptul că depozitul de deşeuri are efecte dăunătoare asupra sănătăţii populaţiei locale şi că 
acesta are ca rezultat poluarea apei freatice. În plus, acest depozit de deşeuri se află nu doar în 
vecinătatea imediată a zonelor locuite, ci şi în apropierea unui parc naţional. Întrucât 
autorităţile naţionale nu au răspuns plângerilor repetate ale petiţionarului, acesta solicită 
Parlamentului European să preia această problemă, în scopul de a garanta că legislaţia UE 
privind mediul înconjurător va fi corect aplicată în ceea ce priveşte depozitul de deşeuri aflat 
în discuţie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Aspecte referitoare la gestionarea deşeurilor:

Petiţionara face referire la un depozit de deşeuri vechi, funcţional din 1980. Se pare că 
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respectivul depozit de deşeuri funcţionează în continuare întrucât, conform petiţionarei, 
autorităţile competente au eliberat o autorizaţie de funcţionare a acestuia pentru încă 10 ani. 
Petiţionara reclamă faptul că nu există condiţii corespunzătoare de funcţionare şi gestionare 
zilnică a depozitului de deşeuri, ceea ce reprezintă o ameninţare pentru mediu şi sănătatea 
populaţiei. 

Întrucât, la data adoptării directivei privind depozitele de deşeuri, depozitul în cauză funcţiona 
deja, acesta intră sub incidenţa articolului 14 din directiva menţionată anterior. Aceasta înseamnă 
că operatorul depozitului de deşeuri ar fi trebuit să prezinte deja autorităţilor competente un plan 
de amenajare şi să fi luat, de asemenea, eventualele măsuri de remediere adecvate, astfel încât 
depozitul de deşeuri să poată funcţiona în prezent conform standardelor CE. Directiva privind 
depozitele de deşeuri nu permite funcţionarea după data de 16 iulie 2009 a depozitelor de deşeuri 
care nu respectă cerinţele prevăzute de aceasta.

Aspecte referitoare la Convenţia de la Aarhus:

Directiva 2003/4/CE1 abordează aspecte referitoare la accesul publicului la informaţiile 
despre mediu. În conformitate cu dispoziţiile acesteia, statele membre trebuie să se asigure că 
autorităţile publice pun la dispoziţia oricărui solicitant, la cererea acestuia şi fără ca acesta să 
declare interesul pe care îl are în acest sens, informaţiile despre mediu pe care le deţin sau 
care sunt deţinute în numele lor. Acest lucru înseamnă, în special, că o autoritate publică 
trebuie să permită accesul la informaţiile despre mediu aflate în posesia acesteia, care au fost 
elaborate sau primite de autoritatea respectivă. 

Conceptul de autoritate publică este prevăzut în mod explicit la articolul 2 alineatul (2). De 
asemenea, directiva prevede termene specifice: cât mai curând posibil sau, cel târziu, în 
termen de o lună de la primirea de către autoritatea publică sau în termen de două luni de la 
primirea cererii de către autoritatea publică, în cazul în care volumul şi complexitatea 
informaţiilor cer prelungirea termenului. În plus, ar trebui să fie garantată şi o examinare in 
situ a tuturor informaţiilor solicitate. În conformitate cu dispoziţiile articolului 5 alineatul (1) 
din directivă, examinarea menţionată anterior trebuie să fie gratuită. Accesul la informaţii 
despre mediu poate să fie refuzat doar pentru motivele specifice prevăzute la articolul 4 din 
directivă. Aceste motive de refuz se interpretează în mod restrictiv, ţinându-se seama de 
interesul public servit de dezvăluire în cazul respectiv. Refuzul de a pune la dispoziţia 
solicitantului integral sau parţial informaţiile solicitate îi este transmis acestuia în scris în 
termenele menţionate anterior, conţine motivele refuzului şi informaţii privind procedura de 
recurs prevăzută. De fapt, orice solicitant care consideră că cererea sa de informaţii a fost 
ignorată, refuzată în mod incorect (indiferent dacă integral sau parţial) sau a primit un răspuns 
neadecvat are acces la procedurile de recurs menţionate la articolul 6 alineatele (1) şi (2).

Conform petiţiei, petiţionarul a solicitat o „fotocopie conformă cu originalul”. Acest aspect nu 
este abordat în mod expres în directiva privind depozitele de deşeuri. Cu toate acestea, atunci 
când o autoritate publică permite accesul la informaţii despre mediu aflate în posesia sa, se 
presupune că respectivele informaţii sunt pe deplin conforme cu documentele deţinute de 
autoritatea în cauză. În plus, informaţiile trebuie puse la dispoziţia publicului în forma sau 

                                               
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE, JO L 41, 14.2.2003.
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formatul în care se regăsesc în posesia autorităţii publice, cu excepţia cazului în care, din 
motivele de refuz menţionate anterior, informaţiile solicitate nu pot fi dezvăluite, integral sau 
parţial. 

Comisia constată faptul că, din cele declarate de petiţionar, concluzia finală a studiului 
realizat de către Fundaţia pentru protecţia mediului din Lublin ar fi fost schimbată, în 
comparaţie cu o versiune anterioară. Diversele modificări se pot datora unor diverse motive, 
printre care greşeli factuale sau de apreciere. Este important de subliniat faptul că problema a 
fost transmisă Biroului Procuraturii, care a încetat procedurile chiar din motivele menţionate 
în petiţie. În plus, Comisia ar dori să remarce faptul că este discutabilă considerarea drept 
autoritate publică, în sensul definiţiei prevăzute de directiva privind depozitele de deşeuri, a 
respectivei fundaţii. Cu toate acestea, în cazul în care studiul este realizat de autorităţile 
publice, acestea au obligaţia de a pune documentaţia la dispoziţia publicului, cu excepţia 
cazurilor în care există motive justificate de refuz, cum ar fi protecţia drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Concluzii

Aspecte referitoare la Convenţia de la Aarhus:

În lumina celor menţionate anterior, Comisia nu a putut concluziona că autoritatea publică nu 
a acţionat în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2003/4/CE. Petiţionara este invitată ca, pe 
viitor, în cazul eventualelor solicitări privind accesul la informaţii despre mediu, să precizeze 
că cererea se bazează pe dispoziţiile directivei în cauză şi, după caz, să recurgă la procedurile 
de recurs prevăzute de legislaţia poloneză, astfel cum sunt menţionate la articolul 6 alineatele 
(1) şi (2).

Aspecte referitoare la gestionarea deşeurilor:

Întrucât petiţionara menţionează prelungirea cu încă 10 ani a autorizaţiei de funcţionare a 
depozitului de deşeuri, Comisia presupune că acesta a fost amenajat în conformitate cu 
dispoziţiile directivei privind depozitele de deşeuri. Cu toate acestea, având în vedere acuzaţiile 
enunţate de către petiţionară, Comisia se va adresa în scris autorităţilor poloneze, pentru a 
primi asigurări cu privire la faptul că respectivul depozit de deşeuri respectă în totalitate 
prevederile legislaţiei corespunzătoare. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

La 10 iulie 2009, autorităţile competente poloneze au răspuns întrebărilor Comisiei referitoare la 
acest subiect după cum urmează:

(a) Nu există niciun depozit de deşeuri care funcţionează pe raza municipiului Stary Zamość.
Cazul descris în scrisoarea Comisiei se referă la un depozit municipal de deşeuri din Kolonia 
Dębowiec, municipiul Skierbieszów, care se învecinează cu municipiul Stary Zamość;

(b) În prezent, măsurile naţionale de transpunere privind deşeurile, aplicate de Polonia, 
reglementează depozitul de deşeuri în cauză;
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(c) În conformitate cu cerinţele legale, directorii depozitelor de deşeuri au prezentat evaluări 
de mediu, pe baza cărora autorităţile competente au emis deciziile administrative 
corespunzătoare care indică măsura şi modul în care instalaţiile individuale trebuie adaptate 
la noile cerinţe. În 2003, o decizie prevede modul în care depozitul de deşeuri trebuie adaptat 
la cerinţele Legii privind deşeurile, şi anume prin echiparea acestuia cu:

■ dispozitive de control şi de măsurare în scopul monitorizării, în conformitate cu 
Regulamentul Ministerului Mediului din 9 decembrie 2002 privind domeniul de aplicare,
calendarul, metoda şi condiţiile pentru desfăşurarea monitorizării depozitelor de deşeuri;

■ o zonă tampon verde extinsă.

Inspecţiile desfăşurate de Inspectoratul Provincial pentru Protecţia Mediului din Lublin au 
demonstrat că directorul depozitului de deşeuri a îndeplinit obligaţiile care decurg din 
această decizie. 

În conformitate cu legislaţia privind protecţia mediului aflată în vigoare, depozitul de deşeuri 
este inspectat de sucursala de la Zamość a Inspectoratului Provincial pentru Protecţia 
Mediului din Lublin. Se desfăşoară inspecţii programate o dată pe an şi, de asemenea, se mai 
efectuează inspecţii la faţa locului atunci când se primesc reclamaţii relevante. În 2008, 
monitorizarea desfăşurată de directorul depozitului de deşeuri a inclus teste asupra apei 
freatice, levigatului şi gazelor de depozit, o analiză a compoziţiei şi structurii deşeurilor şi 
măsurarea compactării depozitului de deşeuri. Testarea apei freatice şi a levigatului se 
efectuează o dată pe trimestru. Nivelul hidrostatic se determină odată cu prelevarea apei 
freatice.

Testele asupra apei freatice şi levigatului sunt efectuate de un laborator acreditat să 
desfăşoare teste fizice, chimice şi fizico-chimice asupra apei freatice;

(d) Depozitul de deşeuri colectează levigat şi gaze. În 2008 şi în anii precedenţi, 
monitorizarea apei freatice la depozitul de deşeuri s-a realizat în conformitate cu 
Regulamentul Ministerului Mediului din 9 decembrie 2002 privind domeniul de aplicare, 
calendarul, metoda şi condiţiile pentru desfăşurarea monitorizării depozitelor de deşeuri.
Rezultatele evaluării şi monitorizării au arătat că indicatorii investigaţi s-au încadrat în 
limitele stabilite pentru clasele de calitate de până la şi inclusiv clasa III (ape de calitate 
foarte bună, bună şi satisfăcătoare). Testele nu au indicat niciun tip de poluare a apei freatice 
pe aria depozitului de deşeuri.

De asemenea, decizia prevede că deşeurile ar trebui să fie acoperite de un strat izolator.
Inspecţiile realizate în ultimii ani de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului au indicat că 
instrucţiunile de funcţionare a depozitului de deşeuri nu au fost întotdeauna respectate în 
ceea ce priveşte folosirea straturilor izolatoare. S-au impus sancţiuni directorului depozitului 
de deşeuri pentru deficienţele depistate;

(e) La 30 octombrie 2007, guvernatorul provinciei Lubelskie a adoptat o decizie referitoare 
la depozitul de deşeuri în cauză, acordând un permis integrat pentru funcţionarea unui 
depozit pentru deşeurile municipale. La cererea directorului depozitului de deşeuri, decizia 
va avea efect până la 31 decembrie 2010.
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Concluzii

Informaţiile primite de autorităţile competente poloneze arată că operatorul depozitului de 
deşeuri deţine un permis valabil şi că acesta a îndeplinit obligaţiile impuse de autoritatea 
competentă în ceea ce priveşte adaptarea instalaţiei la cerinţele legale. Monitorizarea nu a 
detectat poluarea apei freatice în aria depozitului de deşeuri. Instalaţia este supusă unor 
inspecţii sistematice desfăşurate de Inspectoratul Provincial pentru Protecţia Mediului. S-au 
impus sancţiuni directorului depozitului de deşeuri în ceea ce priveşte deficienţele şi 
neregulile depistate.
Prin urmare, având în vedere informaţiile de care dispune, Comisia nu poate identifica nicio 
eventuală încălcare a legislaţiei comunitare privind deşeurile în acest caz. 


