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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1102/2009, adresată de Gerard Cussinet, de cetățenie franceză, în 
numele Association de Défense pour le Droit au Logement et à la 
Consommation, privind poluarea cauzată de exploatarea neadecvată a 
depozitului de deșeuri de la Cusset (Vichy Val d'Allier, Franța)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță modul neadecvat în care este exploatat depozitul de deșeuri de la Cusset 
(Vichy Val d'Allier, Franța), considerând că acesta constituie un pericol grav pentru sănătatea 
locuitorilor din zonă. Petiționarul critică societatea care administrează depozitul, afirmând că 
nu există o preocupare pentru reciclare, iar cele aproximativ 350 000 tone de deșeuri nu sunt 
stocate în mod corespunzător. Potrivit petiționarului, autoritățile locale continuă să ignore 
problema, neluând măsuri pentru închiderea acestui depozit sau amenajarea sa conform 
normelor de mediu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Conform afirmațiilor petiționarului, amplasamentul în cauză este un depozit de deșeuri 
existent care intră sub incidența Directivei privind depozitele de deșeuri1 (Directiva 
„depozitele de deșeuri”) și care ar fi trebuit să se conformeze cerințelor acesteia până la 16 
iulie 2009, în conformitate cu articolul 14 din directivă. Prin urmare, trebuie examinate, 
împreună cu autoritățile franceze competente, următoarele aspecte:
                                               
1 Directiva 1999/31/CE JO L 182, 16.7.1999, p. 1-19.
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- tratarea deșeurilor înainte de evacuarea finală a acestora în depozitele de deșeuri. Articolul 6 
din Directiva privind depozitele de deșeuri prevede că numai deșeurile care au fost tratate pot 
fi evacuate în depozitele de deșeuri;

- neconformitățile față de procedurile legale de admitere a deșeurilor în depozitul de deșeuri, 
în special inspecția la fața locului și gabaritul vehiculelor care transportă deșeurile la depozitul 
respectiv. Punctul 1.3 din anexa la Decizia1 privind criteriile de admitere a deșeurilor 
stipulează că fiecare încărcătură de deșeuri admisă într-un depozit de deșeuri face obiectul 
unei inspecții vizuale înainte și după descărcare. Se verifică documentația necesară; precum și

- existența unor mirosuri neplăcute persistente în zonele rezidențiale din apropierea 
depozitului de deșeuri, probabil ca urmare a gestionării zilnice neadecvate a deșeurilor din 
amplasamentul respectiv. Punctul 5 din anexa I la Directiva privind depozitele de deșeuri 
prevede că operatorii depozitelor de deșeuri trebuie să ia măsuri pentru minimizarea noxelor, 
de exemplu, emisia de mirosuri neplăcute provenite de la depozitul de deșeuri.

Concluzii

Comisia va contacta autoritățile franceze pentru a obține clarificări în privința aspectelor 
menționate mai sus și va ține la curent Parlamentul European cu privire la concluziile sale.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

La 10 decembrie 2009, Comisia a solicitat autorităților franceze competente informații privind 
următoarele probleme:

- tratarea deșeurilor înainte de evacuarea finală a acestora în depozitele de deșeuri. Articolul 6 
din Directiva2 privind depozitele de deșeuri prevede că numai deșeurile care au fost tratate pot 
fi evacuate în depozitele de deșeuri;

- neconformitățile față de procedurile legale de admitere a deșeurilor în depozitul de deșeuri, 
în special inspecția la fața locului și gabaritul vehiculelor care transportă deșeurile la depozitul 
respectiv. Punctul 1.3 din anexa la Decizia3 privind criteriile de admitere a deșeurilor 
stipulează că fiecare încărcătură de deșeuri admisă într-un depozit de deșeuri face obiectul 
unei inspecții vizuale înainte și după descărcare. Se verifică documentația necesară; și

- existența unor mirosuri neplăcute persistente în zonele rezidențiale din apropierea 
depozitului de deșeuri, probabil ca urmare a gestionării zilnice neadecvate a deșeurilor din 
amplasamentul respectiv. Punctul 5 din anexa I la Directiva privind depozitele de deșeuri 
prevede că operatorii depozitelor de deșeuri trebuie să ia măsuri pentru minimizarea noxelor, 
de exemplu, emisia de mirosuri neplăcute provenite de la depozitul de deșeuri.

La 21 aprilie 2010, autoritățile franceze au transmis Comisiei următorul răspuns:
                                               
1 Decizia 2003/33/CE JO L 11/27, 16.1.2003
2 1999/31/CE JO 182, 16.7.1999, p. 1-19
3 2003/33/CE JO L 11/27, 16.1.2003
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Depozitul de deșeuri este în deplină conformitate cu Directiva privind depozitele de deșeuri și 
Decizia privind criteriile de admitere a deșeurilor. Acest lucru este reglementat prin hotărârile 
(„arrêts”) din 8 septembrie 2000, 6 iulie 2007 și 25 ianuarie 2010.     

- Sunt respectate prevederile articolului 12 din Directiva privind depozitele de deșeuri. Acesta 
stipulează obligația de a efectua inspecții periodice ale depozitelor de deșeuri. Toate rezultatele 
monitorizărilor depozitului respectiv sunt primite cel puțin o dată pe an. Ultima inspecție 
amănunțită a avut loc la 30 iunie 2009. 

- Operatorul depozitului de deșeuri deține o autorizație valabilă, în conformitate cu articolele 7 și 
8 din Directiva privind depozitele de deșeuri. 

- Deșeurile sunt acceptate conform dispozițiilor Deciziei privind criteriile de admitere a 
deșeurilor. În 2009 au fost respinse 42 de încărcături de deșeuri, deoarece nu respectau 
prevederile Deciziei.

- Deșeurile care ajung la depozitul din Cusset au fost sortate în prealabil. Doar deșeurile care se 
încadrează în prevederile articolului L541-1-III din Code de l'Environnement pot fi evacuate la 
depozitul de deșeuri.

- În ceea ce privește noxele provocate de depozitul de deșeuri, Comisia este informată că au fost 
puse în aplicare mai multe măsuri de minimizare a impactului funcționării depozitului de deșeuri. 
În 2009 s-au luat măsuri suplimentare pentru a reduce impactul lucrărilor de conformitate 
desfășurate la amplasament. 

Având în vedere informațiile de mai sus, Comisia nu poate identifica o încălcare a Directivei 
privind depozitele de deșeuri.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Comisia a primit informații suplimentare cu privire la această petiție.  După ce a examinat 
documentația primită, Comisia nu poate găsi nicio dovadă pe baza căreia să poată readuce în 
discuție concluzia formulată în comunicarea sa anterioară și nu are, prin urmare, nici un motiv de 
a continua ancheta cu privire la această chestiune.


