
CM\805916RO.doc PE439.201v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

11.11.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1036/2009, adresată de Antonio Lupo, de cetățenie italiană, în 
numele Comitato Vigiliamo per la Discarica, însoțită de 2 semnături, 
privind gestionarea deșeurilor solide în provincia Tarent

1. Rezumatul petiției

Petiția este adresată Comisiei Europene și Parlamentului European. Acestuia din urmă i se 
solicită să efectueze controale privind gestionarea deșeurilor solide în provincia Tarent și, 
eventual, să declanșeze proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva Italiei, pentru 
nerespectarea legislației UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul consideră că Comisia ar trebui să ia măsuri împotriva Italiei pentru nerespectarea 
directivelor comunitare privind deșeurile, deoarece în regiunea în care locuiește (Apulia), mai 
exact în provincia Tarent, există o serie de depozite de deșeuri autorizate să preia deșeurile 
(inclusiv deșeurile speciale – periculoase și nepericuloase) fără a se verifica în prealabil 
existența unor alte instalații adecvate de eliminare a acestora în apropierea locului din care 
provin acestea.

Petiționarul susține că Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât în diverse rânduri că 
statele membre pot introduce restricții privind libera circulație a deșeurilor în virtutea 
protecției mediului (și a sănătății publice) și că, prin neintroducerea restricțiilor legate de 
acceptarea de către depozitele din provincia Tarent a deșeurilor din alte părți ale Italiei, 
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aceasta din urmă a încălcat principiul proximității și, prin urmare, legislația UE privind 
deșeurile.

Observațiile Comisiei referitoare la petiție

Principiile autonomiei și proximității în ceea ce privește eliminarea deșeurilor sunt prevăzute
la articolul 5 din Directiva 2006/12/CE1 (Directiva-cadru privind deșeurile) și reiterate de 
articolul 16 din Directiva 2008/98/CE2 (Noua directivă-cadru privind deșeurile).

Aceste dispoziții obligă statele membre să instituie pe teritoriul lor o capacitate suficientă de 
eliminare a deșeurilor care să permită eliminarea acestora în conformitate cu principiile 
autonomiei și proximității.

Statele membre nu sunt obligate să ia măsuri pozitive pentru direcționarea activă a deșeurilor 
spre cea mai apropiată instalație adecvată de eliminare a deșeurilor, deși, conform interpretării 
CJUE, dacă un stat membru dorește să o facă (prin condițiile de autorizare, planurile de 
gestionare a deșeurilor sau acte legislative), acest lucru poate fi justificat, în anumite condiții, 
de prevederile articolului 5 din Directiva 2006/12/CE și ale articolului 16 din Directiva 
2008/98/CE (a se vedea și CJUE C-2/90 și C-324/99).

Trebuie menționat că petiționarul a adresat direct Comisiei o scrisoare pe aceeași temă (în 
iulie 2009), precum și o scrisoare conținând informații suplimentare (în octombrie 2009), 
primind un răspuns din partea serviciilor Comisiei în octombrie 2009, respectiv ianuarie 2010.

Concluzie

În temeiul celor prezentate mai sus și având în vedere acțiunile luate deja de Comisie ca 
răspuns la solicitările petiționarului, Comisia nu intenționează să ia măsuri suplimentare în 
acest caz.
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