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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1207/2012, adresată de José Gómez Mondría, de cetăţenie 
spaniolă, în numele Consiliului Orăşenesc Rotglà i Corberà (Valencia), 
privind instalaţiile proiectate de gestionare a deşeurilor dintr-o localitate 
învecinată

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este primarul localităţii Rotglà i Corberà (provincia Valencia). El transmite o 
decizie adoptată de Consiliul Orăşenesc la 6 august 2010 pentru a denunţa planul elaborat de 
autorităţile regionale din Comunitatea Autonomă Valencia privind construirea unei instalaţii 
de eliminare şi tratare a deşeurilor într-o localitate învecinată, Llanera de Ranes. Potrivit 
membrilor Consiliului Orăşenesc, amplasarea aleasă pentru instalaţie ar încălca 
Directiva 2008/98/CE privind deşeurile, din cauza apropierii sale faţă de o zonă urbană. În 
petiţie se adaugă că evaluarea impactului asupra mediului realizată pentru proiectul respectiv 
prezintă omisiuni importante. Primarul, în numele Consiliului Orăşenesc, solicită efectuarea 
unei misiuni de stabilire a faptelor la faţa locului de către membrii Comisiei pentru petiţii.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile nu impune nicio obligaţie statelor membre în ceea ce 
priveşte stabilirea unei anumite distanţe între instalaţiile de gestionare a deşeurilor şi zonele 
urbane. În această privinţă trebuie să hotărască autorităţile competente.
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La elaborarea planului (planurilor) relevant(e) de gestionarea deşeurilor, autorităţile competente 
se asigură că astfel de planuri conţin suficiente informaţii cu privire la criteriile de localizare 
pentru identificarea zonelor în care se vor amplasa instalaţii importante de eliminare sau de 
valorificare a deşeurilor. În conformitate cu directiva, statele membre se asigură că părţile 
interesate şi autorităţile relevante, precum şi publicul larg, au posibilitatea de a participa la 
elaborarea acestor planuri în conformitate cu Directiva 2003/35/CE sau, dacă este cazul, cu 
Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului.

În plus, Directiva 2011/92/UE (cunoscută sub denumirea de Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului sau Directiva EIM), prevede efectuarea unei evaluări a impactului 
asupra mediului (EIM) în cazul anumitor proiecte publice şi private. Conform informaţiilor 
disponibile, procedura de evaluare a impactului asupra mediului privind acest proiect de depozit 
de deşeuri este în curs. Prin urmare, cererea de autorizare pentru acest proiect nu a fost încă 
aprobată de autoritatea regională competentă.

Concluzie

Pe baza informaţiilor furnizate de petiţionar, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a 
legislaţiei UE în domeniul mediului.


