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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0249/2007, adresată de Pauline Smout, de cetăţenie britanică, 
privind încălcarea legislaţiei comunitare în legătură cu acordarea unei 
autorizaţii de depozitare a deşeurilor în Hafod Quarry, Wrexham (Ţara 
Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara critică decizia Agenţiei de Mediu din Ţara Galilor de a acorda un permis de 
depozitare a deşeurilor în Hafod Quarry Wrexham (Ţara Galilor, Regatul Unit al Marii 
Britanii), considerând că această decizie nesocoteşte legislaţia CE privind mediul şi reciclarea 
deşeurilor. Petiţionara explică faptul că cererea de depozitare a deşeurilor în Hafod Quarry a 
fost refuzată în 1988 şi parte din carieră a fost desemnată arie specială de conservare în 2004. 
Potrivit petiţionarei, solicitantul a făcut apel împotriva refuzului de acordare a autorizaţiei 
pentru cererea în cauză şi, în ciuda protestelor locuitorilor şi ale grupului de mediu, a câştigat. 
Petiţionara contestă decizia Agenţiei de Mediu, considerând că acordarea autorizaţiei de 
depozitare a deşeurilor nesocoteşte efectele pe care acestea le-ar putea avea asupra 
locuitorilor, precum şi statutul actual al zonei de arie specială de conservare, şi împiedică 
aplicarea efectivă a politicii CE privind reciclarea deşeurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Informaţii
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Petiţionara contestă acordarea autorizaţiei de depozitare a deşeurilor în Hafod Quarry 
(Wrexham) de către Agenţia de Mediu din Ţara Galilor în octombrie 2004, din următoarele 
motive:

– Este situată într-o arie specială de conservare, astfel desemnată în 2004;
– Nesocoteşte efectele pe care le-ar putea avea asupra locuitorilor;
– Încurajează depozitarea deşeurilor în loc să promoveze reciclarea acestora; şi
– Adaugă efectelor dăunătoare deja produse în zonele rezidenţiale mici de către trei mari 

depozite de deşeuri din zonă, mai multe depozite mici şi o lagună toxică.

Comentariile Comisiei privind petiţia

Este de competenţa statelor membre să aleagă depozitele de deşeuri sau alte metode de 
tratament pentru evacuarea deşeurilor.

În cazul depozitelor de deşeuri, Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri1 enunţă 
condiţii speciale pentru constituirea, funcţionarea, închiderea şi întreţinerea depozitelor de 
deşeuri, pentru a preveni şi reduce pe cât posibil efectele negative asupra mediului şi asupra 
sănătăţii umane. Amplasarea depozitelor de deşeuri trebuie să ia în considerare condiţii legate, 
printre altele, de protecţia naturii sau de patrimoniul cultural din zonă.

O evaluare a impactului asupra mediului trebuie realizată conform Directivei 85/337/CEE 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului, dacă depozitul de deşeuri ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului.

În plus, articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE3 privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică solicită ca orice plan sau proiect care poate 
avea efecte semnificative asupra unei arii speciale de conservare (ASC) sau a unei arii de 
protecţie specială trebuie supus unei evaluări adecvate a efectelor asupra sitului, din 
perspectiva obiectivelor directivei.

Comisia a mai fost contactată direct de către petiţionară şi a evaluat problemele ridicate de 
aceasta. Se pare că o evaluare a impactului asupra mediului a fost efectuată înainte de 
acordarea autorizaţiei de planificare şi că autorităţile naţionale competente au evaluat 
potenţialele impacturi ale activităţilor de depozitare a deşeurilor asupra ariilor speciale de 
conservare desemnate. În consecinţă, Comisia a fost informată că autorizaţia pentru 
activităţile de depozitare a deşeurilor în aria specială de conservare a fost revocată.

Concluzii

Prin urmare, Comisia nu a putut identifica nicio încălcare a legislaţiei comunitare.

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1.
2 JO L 073, 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 206, 22.7.1992.
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4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

În prima sa comunicare cu privire la prezenta petiţie, datată 19 octombrie 2007, Comisia a 
explicat că nu se poate identifica o încălcare a dreptului comunitar în cazul de faţă. În urma 
comunicării respective, petiţionara a furnizat dovezi suplimentare.

Principala preocupare a petiţionarei o reprezintă mai curând proximitatea depozitului de 
deşeuri faţă de cartierul de locuinţe, şi mai puţin potenţialul impact asupra ariei speciale de 
conservare (ASC) învecinate, desemnate în temeiul Directivei 92/43/CEE privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică1. Directiva 1999/31/CE privind 
depozitele de deşeuri2 nu conţine specificaţii clare în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de 
zonele rezidenţiale la care este permisă amplasarea unui depozit de deşeuri. Propunerea 
iniţială de directivă a Comisiei conţinea o astfel de indicaţie, însă respectiva prevedere nu a 
fost păstrată în textul final adoptat de legiuitor.

Se pare că evaluarea impactului asupra mediului pentru depozitul de deşeuri a fost realizată în 
1992, conform Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului3, iar autorizaţia de construcţie a fost acordată în 1995. Situl ASC a 
fost ulterior desemnat pe o porţiune din aria aferentă viitorului depozit de deşeuri autorizat şi,
ca urmare, autorizaţia acordată pentru depozitul de deşeuri în aceste arii a fost revocată. 
Petiţionarii şi-au exprimat îngrijorarea că, în urma acestui fapt, a fost făcută o modificare a 
autorizaţiei dar că aceasta nu a făcut obiectul unei decizii de analiză în temeiul Directivei
85/337/CEE, pentru a stabili dacă se impune o evaluare suplimentară a impactului asupra 
mediului.

Într-o reuniune recentă, Comisia a adresat petiţia de faţă Regatului Unit. Autorităţile britanice 
au explicat că autorizaţia de construcţie eliberată în 1995 pentru depozitul de deşeuri a suferit 
o modificare în 1998, dar că aceasta viza pur şi simplu prelungirea duratei de funcţionare, şi 
nu o schimbare de fond adusă autorizaţiei iniţiale. Ca atare, cerinţele Directivei 85/337/CEE, 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE4, nu au fost activate ca o prelungire a 
duratei de funcţionare, aspect ce nu intră sub incidenţa punctului 13 din anexa II la directivă.
În ceea ce priveşte plângerile legate de mirosurile urâte, se pare că mirosurile provenite de la 
situl respectiv au fost dezodorizate, cu toate că petiţionara are în continuare temeri legate de 
efectele poluării asupra sănătăţii copiilor. În prezent, nu este clar dacă problemele privind 
mirosurile există în continuare.

De asemenea, petiţionara şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu eventuala poluare a apei de 
către depozitele de deşeuri în zona râului Dee şi a apei subterane de sub depozitele de deşeuri. 
Aceste afirmaţii au însă un caracter foarte general şi, în lipsa unor informaţii specifice privind 
poluarea reală care a avut loc, Comisia nu este în măsură să întreprindă acţiuni în profunzime 
pe lângă autorităţile din Regatul Unit. Prin urmare, se poate concluziona că, pe baza 
informaţiilor puse la dispoziţie, Comisia nu poate să identifice o încălcare a legislaţiei 
comunitare.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 182, 16.7.1999, p.1.
3 JO L 175, 5.7.1985, p.40.
4 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.


