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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0357/2012 adresată de Yann Flory, de cetățenie franceză, în 
numele „Nappe phréatique en danger – Destocamine”, privind amenințarea 
rezervelor de apă subterană din Wittelsheim (Haut Rhin)

1. Rezumatul petiției

Fostei mine de potasiu din Alsacia, STOCAMINE, i s-a eliberat autorizația de găzduire a 
deșeurilor toxice în 1997, prin hotărârea prefecturii. Până în 2002, când a avut loc un 
incendiu, iar activitatea a fost suspendată, s-a depozitat o cantitate de 44 000 de tone. De 
atunci, se desfășoară o luptă crâncenă cu privire la ceea ce ar trebui întreprins pentru a 
gestiona aceste deșeuri. Petiționarul și grupul său de interese dorește eliminarea și depozitarea 
deșeurilor în altă parte. El consideră că aceasta reprezintă o amenințare pentru rezervele de 
apă subterană din bazinul Rinului, o rezervă de apă potabilă unică în Europa. Acesta invită 
comisia să efectueze o vizită la fața locului și să constate situația cu scopul de a evalua 
amenințarea, susținând că autoritățile franceze sunt neglijente și nu își îndeplinesc obligațiile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 octombrie 2012

Depozitarea subterană a deșeurilor (sau stocarea subterană) este reglementată de Directiva 
privind depozitarea deșeurilor1. Directiva nu conține reguli stricte cu privire la amplasarea și 
gestionarea depozitelor de deșeuri, însă conține lista cerințelor care ar trebui să fie luate în 
considerare de către autoritățile competente ale statelor membre. Acestea trebuie să ia decizia 
                                               
1 Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, JO L 182, 16.7.1999, p. 1–19.
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finală cu privire la alegerea locului în care un depozit de deșeuri va fi amplasat și la 
autorizarea acestuia, inclusiv cu privire la evaluarea riscurilor pentru mediu. 

Petiționarul nu prezintă dovezi care să ateste că autoritățile franceze nu și-au îndeplinit 
obligațiile menționate mai sus și, referitor la riscurile potențiale invocate, nu s-au furnizat 
dovezi potrivit cărora depozitul de deșeuri în cauză are un impact grav asupra mediului (în 
special asupra apelor subterane). 

Directiva-cadru privind apa1 și Directiva privind apele subterane2 au stabilit cerințele cu 
privire la calitatea apelor subterane. Statelor membre li se solicită să evalueze starea chimică a 
apelor subterane, să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea corpurilor de apă 
subterană și să aducă corpurile de apă într-o stare chimică adecvată până în 2015. 

Autoritățile franceze au transpus legislația menționată anterior și au instituit Planurile de 
gestionare a bazinelor hidrografice (PGBH), inclusiv măsurile în vederea asigurării stării 
adecvate a apelor subterane până în 2015. Aceste planuri au fost stabilite printr-o procedură 
de consultare publică de mare amploare. Aici puteți găsi informații cu privire la acestea: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm

Autoritățile franceze au comandat un raport de expertiză cu privire la Stocamine. Raportul de 
expertiză arată că autoritățile franceze sunt conștiente de aceste probleme și că sunt dispuse să 
asigure respectarea cerințelor stipulate în directivele menționate anterior. 

Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislației UE.
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