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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0148/2009, adresată de J.S., de cetățenie britanică, privind 
poluarea chimică rezultată în urma activității fabricii Adisseo și impactul său 
dăunător asupra sănătății locuitorilor dintr-un oraș francez

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că locuitorii din Commentry (Franța) sunt expuși poluării grave rezultate 
în urma activității fabricii Adisseo. Potrivit petiționarului, deșeurile toxice ar fi evacuate în 
râul Oeil la intervale regulate în timpul nopții, însă autoritățile locale nu au luat nicio măsură. 
Petiționarul afirmă că deseori este imposibil să respiri și solicită Parlamentului European să ia 
măsuri urgente pentru ca situația să fie examinată în mod corespunzător.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiționarul afirmă că rezidenții din Commentry (Franța) sunt expuși unei poluări chimice 
severe ca rezultat al activității fabricii Adisseo (la o distanță de aproximativ 3-4 km). Fabrica 
este deținută de o firmă chineză, și produce - printre altele - vitamina A și metionină.
Conform petiționarului, reziduurile toxice sunt deversate în râul Oeil, în special pe timpul 
nopții, având ca rezultat deteriorarea vieții animalelor sălbatice. Aerul este adesea imposibil 
de respirat și multe persoane suferă de boli respiratorii. În plus, există o carieră și un depozit 
de deșeuri care aparțin fabricii Adisseo, unde sunt îngropate substanțele toxice și de unde 
acestea ajung în râu.
Ca urmare a recomandării Comisiei din 16 ianuarie 2009, petiționarii au contactat Ministerul 
Mediului din Franța, și alte autorități, în repetate rânduri, însă fără niciun succes. Conform 
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petiționarului, autoritățile locale nu au reușit să adopte niciun fel de măsuri preventive. 
Se pare că la 19 ianuarie 2009 au existat defecțiuni în fabrică, acestea cauzând o poluare și 
mai severă.
Directiva PCIP

Anexa I la Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (denumită 
în continuare Directiva PCIP, versiunea codificată a Directivei 96/61/EC)1 enumeră 
categoriile de activități industriale care intră sub incidența domeniului de aplicare a directivei 
respective. Acestea includ instalațiile chimice pentru producerea de produse chimice organice 
de bază, precum și instalațiile care utilizează un proces chimic sau biologic pentru producerea 
unor produse farmaceutice de bază – ambele la o scară industrială. Pe baza informațiilor 
prezentate de petiționar, instalația intră în domeniul de aplicare a Directivei PCIP.

Directiva PCIP impune ca instalațiile care intră în sfera sa de aplicare să funcționeze în 
conformitate cu autorizațiile, inclusiv referitor la valorile-limită de emisie, și să se bazeze pe 
cele mai bune tehnici disponibile, dispoziție care urmărește să prevină, și acolo unde nu este 
practic posibil, să reducă, în general, emisiile și impactul asupra mediului în ansamblul său. 
Prin urmare, prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, apă și sol, trebuie abordată în 
autorizațiile de mediu eliberate în conformitate cu Directiva PCIP.

Comisia a adoptat mai multe documente de referință privind cele mai bune tehnici 
disponibile, care acoperă activitățile ce intră în sfera de aplicare a directivei PCIP, și care 
trebuie să fie luate în considerare de către autoritățile competente în momentul stabilirii 
valorilor-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, a parametrilor 
echivalenți sau a măsurilor tehnice pentru asemenea instalații. Documentul de referință 
privind cele mai bune tehnici disponibile care acoperă producția de produsele chimice 
organice obținute în volum mare a fost adoptat în 2003.

Articolul 9 alineatul (3) din Directiva PCIP solicită autorităților competente să includă în 
autorizații valorile-limită de emisie pentru substanțe poluante care este probabil să fie emise 
de instalația respectivă în cantități semnificative, luându-se în considerare natura acestora și 
potențialul lor de a transfera poluarea dintr-un mediu în altul. Anexa III la directivă stabilește 
o listă orientativă a principalelor substanțe poluante care trebuie luate în considerare în cazul 
în care acestea sunt relevante pentru fixarea valorilor-limită de emisie. Lista respectivă 
include substanțele care poluează aerul și apa.

Articolul 9 alineatul (5) prevede că autorizația trebuie să cuprindă cerințe adecvate de 
monitorizare, în timp ce articolul 14 litera (b) impune asupra operatorului obligația de a 
informa periodic autoritatea competentă cu privire la rezultatele obținute prin monitorizarea 
emisiilor. 

Directiva-cadru privind apa (DCA)

Directiva-cadru privind apa (DCA), 2000/60/EC2 urmărește să protejeze toate apele de 
suprafață și apele subterane, cu obligația de a preveni orice deteriorare a stării acestora și să 

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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obțină o stare bună, ca regulă, până în 2015. În această privință, statele membre trebuie să 
pună în aplicare măsurile necesare cu scopul de a reduce treptat evacuările, emisiile și 
pierderile de substanțe prioritare și de a stopa sau elimina treptat evacuările, emisiile și 
pierderile de substanțe periculoase prioritare [articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), 
articolul 16 alineatele (1) și (8) din Directiva-cadru privind apa].

Substanțele periculoase

Articolele 4 și 6 din Directiva privind substanțele periculoase, 2006/11/CE1 (versiunea 
codificată a Directivei 76/464/CEE) solicită statelor membre să ia toate măsurile necesare în 
vederea eliminării și reducerii poluării cauzate de anumite substanțe periculoase deversate în 
apele de suprafață. Prin urmare, autorizarea prealabilă trebuie să fie solicitată de autoritățile 
competente din statele membre, pentru sursele punctuale de deversare în ape, care pot conține 
substanțe periculoase (acoperite de listele de substanțe din anexa I la Directiva privind 
substanțele periculoase și anexele VIII și X la Directiva-cadru privind apa). În orice caz, 
directiva respectivă va fi abrogată la 22 decembrie 2013, în temeiul articolului 22 alineatul (2) 
din Directiva 2000/60/CE, obligațiile operaționale fiind înlocuite de Directivele 2000/60/CE 
și 2008/105/CE. Lista de substanțe periculoase, clasificate în funcție de prioritate, în 
conformitate cu Directiva 76/464/CE, într-o comunicare a Comisiei către Consiliu din 22 
iunie 1982, va fi înlocuită, în temeiul articolului 22 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE, de 
lista de substanțe prioritare adoptată în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2000/60/CE.

Directiva privind standardele de calitate a mediului (DSCM)

Recent publicata Directivă 2008/105/CE2 privind standardele de calitate a mediului în 
domeniul apei stabilește standarde de calitate a mediului pentru 33 de substanțe prioritare și 
substanțe prioritar periculoase (denumite „substanțe prioritare”, care constituie obiectul 
anexei X la Directiva-cadru privind apa) și 8 alți poluanți. Statele membre trebuie să 
transpună prezenta directiva până la 13 iulie 2010. 

În conformitate cu dispozițiile legislației în domeniul apei, menționate mai sus, statele 
membre trebuie să pună în aplicare măsuri de control ca cerințe minime. Astfel de controale 
implică verificări ale emisiilor pe baza celor mai bune tehnici disponibile, verificări ale 
impactului difuziunii pe baza celor mai bune practici de mediu, respectarea valorilor-limită de 
emisie (stabilite în diferite acte legislative la nivel comunitar, articolul 10 din Directiva-cadru 
privind apa) și a standardelor de calitate a mediului (stabilite la nivel comunitar pentru 
substanțe prioritare, prin Directiva privind standardele de calitate a mediului, și la nivel 
național pentru principalii poluanți enumerați în anexa VIII la Directiva-cadru privind apa).

Directiva-cadru privind deșeurile 

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deșeurile3 (denumită în continuare Directiva-cadru privind 
deșeurile) prevede că „statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că deșeurile 

                                               
1 JO L 64, 4.3.2006, p. 52.
2 JO L 348, 24.12.2008, p. 84
3 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 114, 27.4.2006, p. 9.
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se recuperează sau se elimină fără a periclita sănătatea oamenilor și fără a utiliza procese sau 
metode care ar putea fi dăunătoare pentru mediu, în special:

(a) fără riscuri pentru apă, aer sau sol, sau pentru animale ori plante;
(b) fără a cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri;
(c) fără a afecta în mod negativ regiunile rurale sau zonele de interes special.”

În plus, articolul 4 alineatul (2) prevede că statele membre iau măsurile necesare pentru a 
interzice abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor.

Directiva privind depozitele de deșeuri

În plus, Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri1
(denumită în continuare Directiva privind depozitele de deșeuri) stabilește „măsuri, proceduri 
și linii directoare pentru a preveni sau a reduce, pe cât posibil, efectele negative asupra 
mediului și, mai ales, poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului, a aerului și a 
mediului în general, inclusiv efectul de seră, precum și orice alte riscuri ulterioare pentru 
sănătatea umană pe care le pot avea activitățile de depozitare a deșeurilor pe durata întregului 
ciclu de viață al depozitului de deșeuri.”

Legislația privind calitatea aerului

Directiva cadru 96/62/CE2 împreună cu cele 4 directive derivate, 1999/30/CE3, 2000/69/CE4, 
2002/3/CE5 2004/107/CE6, și recenta directivă 2008/50/CE7 reglementează 13 poluanți8
pentru care este prevăzută evaluarea nivelului concentrației în teritoriu. Acestea se compară 
cu valorile-limită și valorile țintă stabilite, de asemenea, în respectivele directive. Mirosul nu 
este reglementat la nivel comunitar. 

Directivele stabilesc un număr minim de stații de monitorizare și criterii de amplasare, pentru 
a se asigura că se poate realiza o evaluare comparabilă pe întreg teritoriul UE. Locația 
punctelor de prelevare trebuie stabilită în așa fel încât să ofere informații reprezentative cu 
privire la expunerea publicului la concentrațiile respective și acolo unde apar cele mai ridicate 
concentrații la care populația este probabil să fie expusă pentru o perioadă semnificativă în 
raport cu perioada medie a valorilor-limită. Numărul punctelor de prelevare se stabilește în 
funcție de mărimea populației din aglomerare sau din zonă și în funcție de nivelul 
concentrațiilor. Dezvoltarea metodologiei pentru monitorizarea adecvată a calității aerului în 
imediata apropiere a surselor punctuale majore este lăsată la latitudinea statelor membre, care 
trebuie să ia în considerare densitățile de emisii, schemele probabile de repartiție a poluării în 
                                               
1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182, p. 1, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 (Jurnalul Oficial L 284 1 31.10.2003) și 
Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 (Jurnalul 
Oficial L 311 1 21.11.2008).
2 JO L 296, 21.11.1996
3 JO L 163, 29.6.1999
4 JO L 313, 13.12.2000
5 JO L 67, 9.3.2002
6 JO L 23, 26.1.2005
7 JO L 152, 11.6.2008
8 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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aerul înconjurător și expunerea potențială a populației. 

În cazul în care nivelurile de concentrații ridicate măsurate indică o depășire potențială a unor 
valori-limită sau a unor valori țintă specifice privind calitatea aerului din zonă, este necesară o 
evaluare mai amănunțită a zonei în care s-a constatat depășirea și a expunerii populației. 
Aceasta trebuie însoțită de identificarea surselor relevante care contribuie la depășire și de 
dezvoltarea unor planuri privind calitatea aerului care să conțină măsuri specifice de 
rectificare.

Pe baza legislației enumerate mai sus, comentariile Comisiei la observațiile petiționarilor sunt 
după cum urmează.

În conformitate cu directiva PCIP, instalațiile existente (adică cele aflate în funcțiune înainte 
de 30 octombrie 1999) au trebuit să funcționeze în baza unei autorizații integrate începând cu 
30 octombrie 2007. Instalațiile noi trebuie să respecte dispozițiile directivei din momentul 
punerii în funcțiune. 

În cadrul punerii în aplicare a directivei respective, este la latitudinea autorității competente să 
decidă ce valori-limită de emisie urmează să fie stabilite în autorizație și pentru ce poluanți, 
precum și care sunt celelalte condiții de autorizare (de exemplu, cerințele de monitorizare a 
emisiilor).

Pe baza informațiilor oferite de către petiționar, Comisia nu poate stabili dacă instalația 
respectivă funcționează pe baza unei autorizații eliberate în conformitate cu Directiva PCIP și 
dacă sunt respectate sau nu condițiile de autorizare.

Comisia a investigat recent numărul de autorizații eliberate pentru instalațiile existente în 
toate statele membre. Cu toate acestea, Franța încă nu a prezentat datele solicitate.

Comisia este conștientă de poluarea chimică a apelor de suprafață din districtul bazinului 
râului Loire-Bretagne, din care face parte râul Oeil. În conformitate cu dispozițiile articolului 
5 și cu anexa II la Directiva-cadru privind apa, autoritățile franceze au identificat drept 
presiuni semnificative concentrațiile ridicate de materii organice, nutrimente și pesticide în 
apele de suprafață. Evaluarea impactului presiunilor menționate anterior evidențiază faptul că 
râul Oeil prezintă riscul de a nu îndeplini obiectivele de calitate a mediului stabilite în 
Directiva-cadru privind apa [articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (iv)]. Prin urmare, le 
revine autorităților franceze obligația de a elabora măsurile necesare în cadrul planului de 
gestionare a bazinului râului pentru a respecta standardele de calitate a mediului și valorile-
limită de emisie. 

Planul de gestionare a bazinului râului și programele de măsuri trebuie finalizate până la 22 
decembrie 2009, trebuie să includă atât obiective operaționale de calitate, cât și măsuri pentru 
obținerea unei stări bune, și trebuie să fie notificate Comisiei până la 22 martie 2010. După 
această dată, Comisia va evalua conformitatea rapoartelor respective și va lua toate măsurile 
necesare pentru a asigura punerea pe deplin în aplicare a directivei, și va continua să evalueze 
conformitatea cu Directiva privind substanțele periculoase până la abrogarea acesteia, la 22 
decembrie 2013. 
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În ceea ce privește eliminarea deșeurilor periculoase obținute în fabrică, Comisia nu are la 
dispoziție informațiile necesare pentru a evalua dacă deșeurile periculoase sunt tratate și 
eliminate în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile și Directiva privind depozitele 
de deșeuri, menționate mai sus.

În ceea ce privește punerea în aplicare a legislației privind calitatea aerului, Commentry este 
situată în zona de calitate a aerului FR07N00002 Auvergne. Nu a fost raportată nici o stație de 
măsurare localizată lângă fabrică sau în orașul Commentry. Cu toate acestea, numărul minim 
de stații de monitorizare pentru poluanții reglementați, care funcționează în zonă, respectă 
cerințele legislației, cea mai apropiată stație fiind situată în orașul Montlucon, din imediata 
apropiere. Nu există informații cu privire la nicio altă evaluare suplimentară, precum 
modelizarea calității aerului. În ultimele rapoarte de evaluare a calității aerului puse la 
dispoziția Comisiei, Franța nu indică nici o depășire a valorilor-limită sau a valorilor țintă 
pentru poluanții reglementați în zona respectivă. 

Concluzie

Comisia va solicita informații autorităților franceze pentru a evalua modul în care sunt puse în 
aplicare dispozițiile Directivei PCIP, precum și ale directivelor care reglementează siguranța 
manipulării deșeurilor periculoase în vederea eliminării, în cazul respectivei instalații. 
Comisia va solicita informații și cu privire la caracterul adecvat al evaluării calității aerului în 
zonă, din punctul de vedere al expunerii populației din imediata apropiere a instalației 
respective.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Ca urmare a comunicărilor anterioare ale Comisiei privind această petiție, Comisia a solicitat 
informații autorităților franceze. S-a primit un răspuns din partea Reprezentanței Permanente 
a Franței la 20 ianuarie 2010, iar acesta conținea informații din partea Ministerului Mediului.

De asemenea, s-au primit din partea petiționarului informații suplimentare (datate 3 
decembrie 2009) care indicau faptul că situația nu s-a schimbat, ceea ce înseamnă că efluentul 
încă ar pune în pericol nu doar sănătatea umană, ci și pe cea a plantelor (fructe, legume) și a 
insectelor aflate în vecinătatea fabricii. Conform afirmațiilor petiționarului, odată cu scăderea 
temperaturilor sub zero grade, aerul devine mai nebulos și mai condensat.

În ceea ce privește aspectele care trebuie încă trebuie clarificate, Comisia pune la dispoziție 
următoarele informații.

Directiva PCIP

Autoritățile franceze au confirmat faptul că instalația chimică de la Adisseo intră sub 
incidența domeniului de aplicare al Directivei PCIP (anexa I, 4.1)1 și al Directivei Seveso II2. 

În ceea ce privește Directiva PCIP, instalația existentă trebuie să se conformeze integral 
                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 345, 31.12.2003, p 97-105.
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cerințelor directivei până la 30 octombrie 2007. Autorizația sa a fost emisă la 20 iulie 2004 și 
a fost modificată recent la 26 ianuarie 2009. 

Autoritățile franceze au recunoscut faptul că autorizația actuală aplicabilă nu a fost 
reconsiderată și, după caz, actualizată pentru a asigura conformitatea cu cerințele de 
funcționare ale Directivei PCIP conform condițiilor de autorizare bazate pe cele mai bune 
tehnici disponibile. Conform autorităților franceze, o evaluare preliminară a informațiilor 
furnizate de operator arată că instalația de tratare a apelor reziduale interne ar trebui 
îmbunătățită în ceea ce privește biodegradarea efluenților. 

Instalația Adisseo face parte dintr-un grup mare de instalații ale căror autorizații încă trebuie 
reconsiderate și, după caz, actualizate pentru a asigura conformitatea cu Directiva PCIP. 

În vederea abordării acestei lipse de progres în procesul de autorizare și pentru asigurarea 
conformității integrale cu Directiva PCIP, Comisia a lansat împotriva Franței, printre alte state 
membre, o procedură de încălcare a dreptului comunitar prin emiterea primului avertisment în 
scris la sfârșitul anului 2009.

Impactul unei defecțiuni

Autoritățile franceze au confirmat faptul că la 23 decembrie 2008 (nu la 19 ianuarie 2009 cum 
s-a indicat în petiție) a avut loc un incident în cadrul procesului de producție. Acest incident a 
provocat emisii de sodă în cadrul instalației de tratare a apei reziduale interne care a condus la 
defecțiuni grave și la depășirea unor valori-limită ale emisiilor (în special cele referitoare la 
consumul chimic de oxigen, CCO). 

Măsurile luate de operator au dus la reluarea condițiilor normale de funcționare (calitatea 
emisiilor în apă) până la sfârșitul lunii ianuarie 2009.

Inspectoratul a fost informat de operator cu privire la incident la 2 ianuarie 2009 și a solicitat 
urgent adoptarea de măsuri necesare în vederea remedierii situației. În consecință, s-au 
efectuat două inspecții (la 18 februarie și la 23 aprilie), iar analizele necesare au fost finalizate 
și comunicate inspectoratului până la 29 iulie 2009.

În urma acestui incident, rezultatele monitorizării indică o descreștere a concentrațiilor de azot 
și CCO.

Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu a putut identifica o încălcare a Directivei PCIP în 
ceea ce privește măsurile luate de autoritățile franceze în urma incidentului raportat de către 
operator. 

LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL APEI
Conform informațiilor trimise de autoritățile franceze, fabrica Adisseo este autorizată să 
evacueze apă reziduală în râul Banne, un afluent al râului Oeil. Corpul de apă receptor, definit 
în conformitate cu Directiva-cadru privind apa (DCA) 2006/60/CE1, este râul Oeil și afluenții 
săi din Commentry până la confluența cu râurile Aumance și Cosne. 
                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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Ca regulă, conform obiectivelor de mediu ale Directivei-cadru privind apa, toate statele 
membre, inclusiv Franța, vor obține o stare bună pentru toate corpurile de apă de suprafață și 
subterane până în 2005. Autoritățile franceze au afirmat în răspunsul lor către Comisie că 
starea proastă a corpurilor de apă în cauză se datorează prezenței cantităților mari de suspensii 
solide și a concentrațiilor ridicate de CCO, consumului biochimic de oxigen (CBO5), azot, 
sulfat și zinc. Mai mult, acestea recunosc că există o legătură clară între degradarea stării 
corpurilor de apă și evacuările industriale ale fabricii Adisseo. 

Printre obligațiile DCA, statele membre trebuie să pună în aplicare măsurile împotriva 
poluării chimice. În această privință, autoritățile franceze prevăd un sistem combinat de 
monitorizare (monitorizarea evacuărilor și monitorizarea apelor de suprafață) în vederea 
asigurării unui control adecvat. 

Autoritățile franceze au indicat faptul că o îmbunătățire semnificativă a calității corpurilor de 
apă ar avea loc atunci când se vor revizui condițiile de tratare ale efluenților. Conform 
autorizației acordate, Adiseeo trebuie să-și monitorizeze cu regularitate punctele de evacuare 
ale efluenților din instalația proprie de tratare a apei reziduale. În plus, măsurarea zilnică a 
parametrilor care contribuie la starea proastă a calității corpurilor de apă este obligatorie. Mai 
mult, o agenție externă aprobată de Ministerul Mediului va efectua, la fiecare trei luni, aceeași 
analiză pentru a verifica validitatea măsurătorilor obținute de către operator. În plus, Adisseo 
trebuie să monitorizeze impactul apelor reziduale în patru stații amplasate în aval față de 
evacuările sale în râul Banne. 

Autoritățile franceze au indicat faptul că deversările de substanțe prioritare sunt în curs de 
monitorizare și vor fi cuantificate în viitorul apropiat, urmând să fie incluse în autorizația 
acordată fabricii Adisseo. De asemenea, în cadrul autorizației vor fi incluse măsuri de 
eliminare sau reducere treptată a evacuării de substanțe prioritare. Dat fiind faptul că aceste 
corpuri de apă în cauză sunt supuse riscului de a nu ajunge la o stare bună în 2015, s-a stabilit 
un program operațional de monitorizare în vederea evaluării eficienței programelor de măsuri 
puse în aplicare. Cu toate acestea, conform declarației autorităților franceze, data limită 
stabilită pentru ca aceste corpuri de apă să obțină un potențial bun este 2021. Acest lucru 
indică faptul că se aplică o scutire conform articolului 4 alineatul (4) din DCA. Din planul de 
gestionare a sub-bazinului râului Loire reiese că motivele scutirii sunt „condițiile naturale și 
lipsa de fezabilitate tehnică”. Acest lucru nu poate susține Comisia în elaborarea unei 
concluzii clare privind aspectele acoperite în realitate de aceste scutiri. 

În ceea ce privește apele subterane, unitatea Adisseo nu a efectuat nicio evacuare directă. 
Apele subterane vizate nu se utilizează în scopuri potabile și nu constituie o resursă naturală 
sensibilă. 

Legislația privind apa

Directiva-cadru privind apa 2006/12/CE1 solicită statelor membre să ia măsurile necesare în 
vederea asigurării realizării gestionării apelor reziduale fără a pune în pericol sănătatea 
umană, fără a dăuna mediului înconjurător și, în special: (a) fără riscuri pentru apă, aer, sol, 
plante sau animale; (b) fără a cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri; și (c) fără a afecta în 

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9. 
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mod negativ regiunile rurale sau zonele de interes special.

Autoritățile franceze indică faptul că se generează peste 60 000 t de apă reziduală, din care 
două treimi reprezintă nămoluri de epurare, care se utilizează drept fertilizator. Conform 
autorităților franceze, majoritatea fracțiilor rămase sunt manevrate și tratate de unități externe 
specializate de gestionare a reziduurilor care aplică cele mai bune tehnologii disponibile în 
cazul în care este aplicabilă Directiva PCIC. În plus, unitățile externe unde se tratează și se 
elimină reziduurile generate de fabrica Adisseo sunt în conformitate cu Directiva privind 
incinerarea deșeurilor 2000/76/CE1 și, respectiv, cu Directiva privind depozitele de deșeuri 
1999/31/CE2. 

Reziduurile lichide provenite din producția de vitamine sunt incinerate în cadrul unității 
Adisseo. Unitatea de incinerare este în conformitate cu Directiva privind incinerarea 
deșeurilor. 

Reziduurile periculoase generate în cadrul fabricii Adisseo fac obiectul cerințelor de 
trasabilitate conform articolelor R.541-42 din „Code de l’environnement” francez. În acest 
scop, trebuie completate borderourile de ambalare („bordereaux”). Ultima inspecție efectuată
de autoritățile franceze a fost în luna mai 2009 și s-a concentrat în principal asupra 
nămolurilor de epurare. Analiza nu a indicat nicio încălcare a cerințelor în ceea ce privește 
calitatea nămolurilor de epurare. 

Autoritățile franceze au ajuns la concluzia că gestionarea reziduurilor se realizează, în 
general, în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Legislația privind calitatea aerului

Evaluarea calității aerului este o competență care intră integral în responsabilitatea statelor 
membre. Aceasta ar trebui realizată conform prevederilor stabilite în cadrul Directivei privind 
calitatea aerului 2008/50/CE3 și ar trebui să vizeze evaluarea conformității cu valorile-limită 
în întreaga regiune. 

În ceea ce privește evaluarea din jurul punctelor sursă, Directiva 2008/50/CE nu furnizează 
nicio cerință specifică referitoare la numărul minim de puncte de prelevare care ar trebui 
înființate în jurul unui punct sursă. În anexa V se prevede următoarele: „pentru evaluarea 
poluării din vecinătatea punctelor sursă, numărul de puncte de prelevare pentru măsurători 
fixe se va calcula luând în considerare densitățile emisiilor, tiparele probabile de distribuție a 
poluării ambient/aer și expunerile potențiale ale populației”.

Autoritățile franceze susțin că s-a efectuat o evaluare a calității aerului în jurul instalației 
Adisseo prin îmbinarea unor abordări de evaluare diferite (monitorizare fixă, campanii cu 
laboratoare mobile și de modelare). Ca urmare a acestei evaluări, se afirmă că în 
împrejurimile instalației toate valorile-limită sunt conforme și că nivelurile măsurate nu indică 
riscul unei depășiri a valorilor-limită.

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1.
2 JO L 182, 16.7.1999, p 1-19.
3 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
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În domeniul calității aerului, FR07N00002, s-a confirmat conformitatea cu valorile-limită în 
2008 și, din informațiile disponibile, nu este posibilă identificarea niciunei încălcări a 
prevederilor privind evaluarea și raportarea calității aerului.

Concluzii

În ceea ce privește Directiva PCIP, Comisia nu intenționează să ia măsuri ulterioare, dat fiind 
faptul că instalația Adisseo face parte dintr-o procedură orizontală de încălcare a dreptului 
comunitar menționată mai sus. 

În ceea ce privește legislația din domeniul apei, pe baza evaluării informațiilor depuse de 
autoritățile franceze, Comisia nu a putut concluziona că acest lucru constituie o încălcare a 
cerințelor DCA. Pentru a putea realiza o evaluare adecvată, Comisia va solicita mai multe 
informații din partea Franței, în special privind scutirile aplicate.

În ceea ce privește legislația privind deșeurile, informațiile furnizate de autoritățile franceze 
nu sunt concluzive. Prin urmare, Comisia intenționează să solicite informații suplimentare 
privind (i) caracteristicile și gestionarea depozitelor de deșeuri (inclusiv rezultatele 
monitorizării calității solurilor din apropierea depozitului de deșeuri) și a zonelor de 
depozitare deținute de întreprindere; (ii) informații suplimentare referitoare la gestionarea 
nămolurilor de epurare (care ar trebui incluse în capitolul 5.2.6 din „Bilan de 
fonctionnement”), inclusiv informații privind depozitele sale temporare și locul de eliminare a 
acestor nămoluri de epurare care nu se utilizează în scop agricol; (iii) natura fluxului 
deșeurilor „fines de smartamine”, precum și gestionarea acestora (inclusiv informații 
referitoare la pre-tratarea acestora). 

În ceea ce privește legislația comunitară privind calitatea aerului, Comisia nu intenționează să 
urmărească mai departe cazul, întrucât nu s-a putut identifica nicio încălcare a legislației 
existente.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Observațiile Comisiei

În urma celor două comunicări anterioare ale Comisiei și a celor trei documente prezentate de 
către petiționari (din 25 iulie 2010, 23 ianuarie 2011 și 13 februarie 2011), Comisia furnizează 
această a doua comunicare suplimentară referitoare la această petiție. Comisia a solicitat și a 
primit informații suplimentare de la autoritățile franceze prin scrisoarea din 2 decembrie 2010 
a Reprezentanței Permanente a Franței, care conținea observații detaliate ale Ministerului 
Mediului francez, pe care Comisia le-a analizat.

În ceea ce privește chestiunile care încă trebuiau clarificate după comunicarea suplimentară 
anterioară, Comisia furnizează următoarele informații.

Directiva PCIP
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În 2009, Comisia a lansat împotriva Franței o procedură de încălcare a dreptului comunitar 
pentru nerespectarea Directivei PCIP1. Această procedură a inclus instalația Adisseo situată în 
Commentry, care trebuia să îndeplinească cerințele Directivei PCIP până la 30 octombrie 
2007. Autorizația sa a fost emisă la 20 iulie 2004 și a fost modificată la 26 ianuarie 2009. 
Autoritățile franceze au recunoscut că autorizația aplicabilă nu a fost reconsiderată și 
actualizată pentru a asigura conformitatea cu cerințele Directivei PCIP. Instalația Adisseo din 
Commentry făcea parte dintr-un grup mare de instalații ale căror autorizații încă nu fuseseră 
reconsiderate și, după caz, actualizate, pentru a asigura conformitatea cu Directiva PCIP. 
Franța a recunoscut că mai multe dintre instalațiile operate de Adisseo, inclusiv cea din 
Commentry, nu sunt în conformitate cu Directiva PCIP. Cu toate acestea, în ultima lor 
comunicare, autoritățile franceze au informat Comisia că numai două instalații Adisseo rămân 
pe lista instalațiilor PCIP a căror autorizație nu a fost reconsiderată și acestea se află în altă 
parte în Franța (Saint-Clair-du-Rhône, Salaise-sur-Sanne). Pe baza acestor informații, 
Comisia trebuie să evalueze dacă instalația în cauză din Commentry funcționează în 
conformitate cu o autorizație PCIP bazată pe utilizarea celor mai bune practici disponibile.

Legislația UE în domeniul apei

În ceea ce privește starea râului Oeil și evacuările de poluanți în acest râu de către fabrica 
Adisseo din Commentry, au fost solicitate și primite informații suplimentare din partea 
autorităților franceze. Aceste informații conțin următoarele detalii:

(a) Starea corpurilor de apă de suprafață

Se pare că rezultatele programelor de monitorizare desfășurate în perioada 2007-2009 pentru 
corpul de apă de suprafață situat în aval de fabrica Adisseo au dus la concluzia că acesta este 
într-o stare generală proastă din punct de vedere ecologic și chimic. Valorile de concentrație 
ale carbonului organic dizolvat (COD) corespund unei stări ecologice proaste, cele ale 
nutrienților (precum ortofosfatul, fosforul total, amoniul și nitriții) unei stări ecologice 
moderate și cele ale poluanților microorganici (precum HPA - Benz (g,h,i)-perilen, 
indeno(1,2,3-cd)-piren și diuron) unei stări chimice proaste.

(b) Evacuările de ape reziduale de către Adisseo

Toate evacuările de ape reziduale în apele de suprafață sunt reglementate în autorizația 
acordată fabricii Adisseo, ceea ce înseamnă că s-au stabilit valorile-limită de emisie pentru 29 
de parametri fizico-chimici și chimici, inclusiv conținutul organic și nutrienții. Monitorizarea 
regulată a evacuărilor de ape reziduale și a scurgerilor de ape pluviale în apele de suprafață 
este efectuată de Adisseo. În plus, autoritățile franceze realizează verificări ale evacuărilor și 
desfășoară un program de monitorizare a apelor de suprafață receptoare. Rezultatele 
programelor de monitorizare a evacuărilor au indicat depășiri ale valorilor-limită de emisie 
stabilite în autorizație pentru următorii parametri: carbon organic dizolvat, consum biochimic 
de oxigen, nitrogen total, organohalogenat absorbit și sulfați.

                                               
1 Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și 
controlul integrat al poluării, JO L 24, 29.1.2008, p. 8. 
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(c) Punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa1

Ca regulă generală, obiectivul Directivei–cadru privind apa (DCA) este de a obține o stare 
bună a apelor de suprafață până în 2015. Exceptările de la acest obiectiv sunt posibile în 
cazurile în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 din DCA. În planul de 
gestionare a bazinului hidrografic din districtul hidrografic Loire-Bretagne, în care se află râul 
Oeil, autoritățile franceze aplică o exceptare de la respectarea standardelor de calitate a 
mediului până în 2021 (în ceea ce privește starea ecologică) și 2027 (în ceea ce privește starea 
chimică) pentru corpul de apă din aval de fabrica Adisseo. Potrivit autorităților franceze, 
motivele pentru care obiectivele nu pot fi realizate în mod rezonabil până în 2015 se datorează 
lipsei mijloacelor tehnice și costurilor disproporționat de mari ale efectuării îmbunătățirilor în 
termenul prevăzut, cât și condițiilor naturale care nu ar permite îmbunătățirea rapidă a stării 
corpului de apă.

Conform aspectelor menționate mai sus, se pare că fabrica Adisseo ar putea contribui la 
depășirea unor valori-limită ale conținutului organic și ale nutrienților din corpul de apă din 
aval și, prin urmare, îl împiedică pe acesta să atingă o stare ecologică bună. Potrivit 
informațiilor furnizate de către autoritățile franceze, programul DCA de măsuri pentru 
districtul hidrografic Loire-Bretagne include, ca măsură pentru perioada 2010-2015, 
îmbunătățirea uzinei de tratare a apelor reziduale urbane și industriale din cadrul bazinului. În 
ceea ce privește poluarea accidentală, după incidentul poluării din decembrie 2008, s-au 
aplicat și pus în practică acțiuni corective. În stațiile de tratament a fost instalat un dispozitiv 
de monitorizare continuă a intrărilor și ieșirilor.

Legislația UE în domeniul deșeurilor

Directiva-cadru privind deșeurile2 solicită statelor membre să ia măsurile necesare în vederea 
asigurării realizării gestionării apelor reziduale fără a pune în pericol sănătatea umană, fără a 
dăuna mediului înconjurător și, în special: (a) fără riscuri pentru apă, aer, sol, plante sau 
animale; (b) fără a cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri; și (c) fără a afecta în mod 
negativ regiunile rurale sau zonele de interes special.

Comisia a solicitat autorităților franceze informații suplimentare privind (i) caracteristicile și 
gestionarea sitului/depozitului de deșeuri Adisseo din Commentry (inclusiv rezultatele 
monitorizării calității solurilor din apropierea sitului/depozitului de deșeuri) și a zonelor de 
depozitare deținute de întreprindere; (ii) informații suplimentare referitoare la gestionarea 
nămolurilor de epurare (care ar trebui incluse în capitolul 5.2.6 din „Bilan de 
fonctionnement”), inclusiv informații privind depozitarea temporară a acestora și locul de 
eliminare a acestor nămoluri de epurare care nu sunt utilizate în scop agricol; (iii) natura 
fluxului de deșeuri „smartamine powder”, precum și gestionarea acestora (inclusiv informații 
referitoare la tratarea lor prealabilă). 

În răspunsul lor, autoritățile franceze au informat Comisia cu privire la conformitatea 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru pentru politicile comunitare în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie privind deșeurile, JO L 312, 
22.11.2008, p. 3 (a înlocuit directiva anterioară JO L 114, 27.4.2006, p. 9, începând de la 12 decembrie 2010).
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măsurilor naționale cu legislația UE în domeniul deșeurilor, subliniind că măsurile naționale 
impuse fabricii Adisseo asigură conformitatea deplină cu această legislație. Informațiile 
suplimentare primite de la autoritățile franceze conțin următoarele:

(a) Caracteristicile și gestionarea fostului depozit/sit de deșeuri, inclusiv rezultatele 
monitorizării calității solurilor din apropierea acestui sit și a zonelor de depozitare deținute de 
întreprindere:

În prezent nu există niciun sit/depozit de deșeuri care să fie folosit de Adisseo la locația sa din 
Commentry. Există, cu toate acestea, un sit istoric de depozitare a sulfatului de sodiu, care nu 
mai este în uz de câțiva ani și care nu a intrat niciodată sub incidența Directivei-cadru privind 
deșeurile. Acest sit este monitorizat de o rețea de trei piezometre creată în 1999, iar calitatea 
apelor subterane este măsurată de două ori pe an. Aceste măsurători arată concentrații ridicate 
de sulfați de la 2 800 la 22 000 mg/l și de mangan de până la 4 000 mg/l (cifre din 2009), cu 
variații sezoniere marcate. Cu toate acestea, din 2000, aceste concentrații au fost foarte stabile 
și localizate. De fapt, celelalte piezometre situate în jurul uzinei de tratare a apelor reziduale și 
al râului Oeil nu au indicat niciodată concentrații ridicate de sulfat.

Adisseo deține o altă zonă temporară de depozitare a deșeurilor situată departe de fabrică, în 
Neris-les-Bains; aici este depozitat nămolul de epurare înainte de a fi utilizat la pulverizarea 
culturilor. Acest sit de tranziție este autorizat și reglementat de articolele 1.2.3 și 10.6 din 
decretul prefectoral din 20 iulie 2004. Lângă această zonă de depozitare este amplasată o rețea 
de patru piezometre. Analizele nu au arătat niciun impact deosebit asupra mediului.

Până în prezent, programele de măsuri privind aceste două situri (fosta zonă de depozitare a 
sulfatului și situl de tranziție a nămolului) nu au indicat că ar fi necesară luarea unor măsuri 
suplimentare;

(b) Gestionarea nămolurilor de epurare (care ar trebui incluse în capitolul 5.2.6 din „Bilan de 
fonctionnement”), inclusiv informațiile privind depozitarea sa temporară și locul de eliminare 
a acestor nămoluri de epurare care nu sunt utilizate în scop agricol:

Nămolul de epurare este folosit în mod exclusiv la pulverizarea culturilor în conformitate cu 
un plan stabilit prin decretul prefectoral din 20 iulie 2004. Acest nămol nu a fost niciodată 
supus depozitării ca deșeu. Acesta este depozitat temporar în situl Neris-les-Bains, astfel cum 
este menționat la litera (a) de mai sus.

Încă de la începerea utilizării nămolului în scopuri agricole, calitatea sa a fost în conformitate 
cu legislația actuală (decretul ministerial din 2 februarie 1998). La 23 aprilie 2009 a avut loc o 
inspecție a gestionării sitului; nu s-a identificat nicio încălcare a normelor. Nămolul este 
refolosit în funcție de vechime și împrăștiat când și după cum solicită agricultorii. În fiecare 
an, situația agricolă a nămolului este revizuită la o întâlnire care implică agricultori, 
administrația, primarii orașelor și satelor vizate de planul de pulverizare a culturilor și firma 
care analizează nămolul și calitatea solului;

(c) Natura fluxului de deșeuri „smartamine powder”, precum și gestionarea acestora (inclusiv 
informații referitoare la tratarea lor prealabilă):
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Deșeurile „smartamime powder” nu sunt produse la uzina Adisseo din Commentry (deși 
autorizația a inclus producerea acestui deșeu). Prin urmare, nu trebuie respectată nicio 
reglementare referitoare la acest deșeu.

Concluzii

În ceea ce privește Directiva PCIP, Comisia nu intenționează să ia măsuri suplimentare, dat 
fiind faptul că documentele prezentate de autoritățile franceze în cauza privind încălcarea 
dreptului comunitar arată că instalația Adisseo funcționează acum pe baza unei autorizații 
PCIP. Aplicarea condițiilor de autorizare intră sub incidența responsabilității autorităților 
competente din statele membre.

În baza informațiilor disponibile, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a Directivei-
cadru privind apa (DCA). Autoritățile franceze au făcut pașii necesari privind punerea în 
aplicare, ca răspuns la cerințele acestei directive, în special în ceea ce privește realizarea 
verificării emisiilor și obiectivele de calitate (abordarea combinată pentru controlul poluării), 
instituirea unor programe de monitorizare și adoptarea unui program de măsuri pentru a 
reduce poluarea. Autoritățile franceze au aplicat o prelungire a termenelor pentru atingerea 
obiectivelor de mediu ale directivei (DCA articolul 4.4). Comisia evaluează în prezent 
conformitatea planurilor franceze de gestionare a bazinului hidrografic și va publica 
rezultatele sale în 2012. În acest sens, Comisia va acorda o atenție deosebită aplicării de 
excepții, în special justificărilor, pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu 
obligațiile prevăzute în DCA.

Pe baza evaluării informațiilor prezentate de autoritățile franceze cu privire la conformitatea 
cu legislația UE în domeniul deșeurilor, în special având în vedere faptul că în prezent nu 
există niciun sit de depozitare funcțional la uzina Adisseo din Commentry și că condițiile 
stabilite pentru gestionarea nămolului de epurare sunt satisfăcătoare, Comisia nu poate 
constata momentan nicio încălcare a acestei legislații.


