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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0978/2008, adresată de Panagiotis Bouras, de cetățenie elenă, în 
numele consiliului municipal Megalopoli, privind nerespectarea de către 
autoritățile elene a criteriilor și procedurilor UE de eliminare a deșeurilor în 
legătură cu depozitul de deșeuri proiectat lângă Megalopoli, în regiunea 
peloponeză a Greciei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, primarul municipiului Megalopoli, situat în regiunea peloponeză a Greciei, 
obiectează față de autorizația emisă în ianuarie 2008 de către ministrul elen al mediului către 
întreprinderea elenă de electricitate DEI cu privire la depozitul de deșeuri pentru materiale de 
construcție care conțin azbest. Termenul „deșeuri de azbest”, pentru care a fost emisă inițial 
autorizația, a fost modificat între timp în „deșeuri industriale și de altă natură”. Petiționarul 
afirmă că aceasta încalcă dispozițiile Deciziei 2003/33/CE a Consiliului de stabilire a unor 
criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri, în conformitate cu 
articolul 16 și anexa II la Directiva 1999/31/CE, care prevede că depozitele de deșeuri care 
primesc materiale de construcție care conțin azbest și alte deșeuri de azbest corespunzătoare 
trebuie să accepte exclusiv materiale de construcție care conțin azbest și alte deșeuri de azbest 
corespunzătoare și că deșeurile nu trebuie să conțină alte substanțe periculoase în afară de 
azbest. Petiționarul solicită în consecință Parlamentului European să facă demersuri pe lângă 
autoritățile elene în vederea asigurării faptului că sunt respectate drepturile rezidenților din 
zona Megalopoli în temeiul legislației de mediu a UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009
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Examinarea prezentei petiții de către Comisie se referă nu doar la posibila încălcare a 
Directivei 99/31/CE, ci și a Directivei 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 
97/11/CE2 și 2003/35/CE3. 

De fapt, cadrul legislativ de transpunere a directivei 99/31/CE în dreptul elen prevede 
obținerea unei decizii de aprobare a aspectelor de mediu, anterior introducerii de către 
solicitant a unei cereri de autorizare pentru exploatarea unui depozit de deșeuri. Decizia de 
aprobare a aspectelor de mediu se acordă în temeiul dispozițiilor de transpunere în dreptul 
elen a Directivei 85/337/CEE.
Conform informațiilor disponibile, se pare că a fost demarată procedura de evaluare a 
proiectului în ceea ce privește aspectele de mediu. Ministerul competent a adoptat o evaluare 
preliminară a proiectului în ceea ce privește chestiunile legate de mediu. Or, adoptarea acestui 
act constituie o etapă preliminară, care nu produce efecte juridice obligatorii. De fapt, șeful de 
lucrări trebuie să pregătească un studiu de impact asupra mediului, care va fi pus la dispoziția 
publicului și a autorităților interesate. Prin urmare, autoritatea competentă ar trebui să ia o 
decizie finală în acest sens.

Având în vedere că procedura de evaluare și autorizare se află încă într-un stadiu preliminar, 
Comisia consideră că nu este posibil să se stabilească dacă a fost încălcată Directiva 
85/337/CEE și, prin urmare, Directiva 99/31/CE.
Concluzie

Comisia consideră că, în acest stadiu, nu poate fi vorba de o încălcare a legislației comunitare 
în materie de mediu. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Comisia a examinat deja petiția în cauză în 2008 și, la acel moment, procedura de evaluare a 
impactului de mediu al proiectului fusese demarată, iar ministerul competent adoptase deja o 
evaluare preliminară a impactului asupra mediului. Or, adoptarea acestui act constituie o etapă 
preliminară, care nu produce efecte juridice obligatorii. Astfel de efecte nu s-ar produce decât 
prin adoptarea, de către ministerul competent, a unui studiu de impact asupra mediului. 

Până în prezent, serviciile Comisiei nu au fost încă informate cu privire la adoptarea de către 
autoritățile elene a acestui studiu de impact asupra mediului și, astfel, în măsura în care 
procedura de evaluare și de autorizare se află încă în fază preliminară, Comisia consideră că 
încă nu se poate stabili o încălcare a dreptului comunitar de mediu. 

De asemenea, Comisia dorește să sublinieze că, la 10 septembrie 2009, în cauza C-286/084, 
Curtea a condamnat Grecia pentru neadoptarea unui plan de gestionare a deșeurilor 

                                               
1 JO L 175, din 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73, din 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 156, din 25.6.2003, p. 17.

4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop
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periculoase conform cerințelor legislației Uniunii și pentru lipsa unei rețele integrate și 
adecvate de instalații de eliminare a deșeurilor periculoase.

Republica Elenă, în memoriul său în apărare, a inclus depozitul de deșeuri în cauză între 
depozitele de deșeuri care urmează să fie construite. Pentru a se conforma hotărârii Curții, 
construcția acestor depozite care să poată primi deșeurile periculoase se dovedește necesară. 

Depozitul de deșeuri constituie una din metodele de gestionare a deșeurilor și face obiectul 
dispozițiilor Directivei 99/31/CE (autorizare, admitere a deșeurilor, control și supraveghere în 
faza de exploatare, dezafectare și gestionare după dezafectare). Prioritatea acordată altor 
metode de gestionare a deșeurilor nu constituie motiv de încălcare a legislației. Posibila 
încălcare a directivelor privind gestionarea deșeurilor (2006/12/CE și 99/31/CE) va depinde 
îndeosebi de maniera în care va funcționa instalația, adică în conformitate sau nu cu 
dispozițiile relevante ale legislației de mediu a Uniunii.

În paralel, construcția de depozite de deșeuri trebuie să facă obiectul unei evaluări a 
impactului asupra mediului (EIA), conform Directivei 85/337/CEE. Totuși, directiva nu oferă 
Comisiei posibilitatea de a interveni în ceea ce privește oportunitatea sau localizarea 
proiectului sau pentru a verifica substanța studiului de impact și a termenilor de mediu 
aprobați (cu excepția cazurilor în care statul membru comite o eroare vădită de apreciere). 
Toate acestea intră în atribuțiile autorităților statelor membre.

Potrivit informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, procedura de evaluare a impactului 
proiectului respectiv asupra mediului a fost lansată. Ministrul responsabil a aprobat deja un 
studiu preliminar de evaluare a impactului. Totuși, această aprobare nu constituie decât o 
etapă preliminară a procesului și nu produce efecte juridice obligatorii. De fapt, este necesară 
efectuarea unei EIA (evaluare a impactului asupra mediului) ulterior, care va fi supusă apoi 
consultării publicului. Odată finalizată această fază, revine autorității competente să ia o 
decizie finală și să aprobe sau nu EIA. Acest lucru se pare că încă nu a avut loc. 

În consecință, nu se poate stabili, pentru moment, o încălcare a legislației UE. 

Comisia urmărește evoluția acestui caz și așteaptă adoptarea de către autoritățile elene a 
studiului de impact înainte de a putea fi în măsură să verifice conformitatea proiectului în 
cauză cu dreptul comunitar de mediu. 
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