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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0206/2007, adresată de David Rogers, de naţionalitate irlandeză, 
privind mirosurile neplăcute şi degradarea mediului în aproprierea gropii de 
gunoi Whiteriver din Collon (Irlanda)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se plânge de modul în care este exploatată groapa de gunoi Whiteriver, în 
condiţiile în care comunitatea locală este expusă mirosurilor persistente şi poluării permanente 
a aerului. Acesta susţine că, în ciuda dovezilor de nerespectare a mai multor condiţii din 
autorizaţia integrată de mediu, nu s-au găsit soluţii nici la nivel local, nici la nivel naţional, 
întrucât agenţia pentru protecţia mediului nu poate să retragă autorizaţia, ci numai să dea 
amenzi de maximum 2 000 de euro.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

Legislaţie comunitară relevantă

Funcţionarea gropilor de gunoi se desfăşoară conform prevederilor Directivei 2006/12/CE  a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile (Directiva 75/442/CEE modificată)1

şi ale Directivei 99/31/CE a Consiliului privind depozitele de deşeuri2.

Directiva 2006/12/CE prevede ca activitatea unui depozit de deşeuri să se desfăşoare în urma 

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9–21
2 JO L 182, 16.7.1999, p. 1–19
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obţinerii unei autorizaţii (cunoscută sub denumirea de licenţă pentru deşeuri în Irlanda)1. Se 
mai prevede de asemenea luarea tuturor măsurilor pentru ca deşeurile să fie depozitate fără ca 
acestea să provoace neplăceri prin emanarea de mirosuri2. Directiva 99/31/CE prevede 
instrucţiuni mult mai detaliate cu privire la funcţionarea depozitelor de deşeuri (în cadrul unei 
autorizaţii pentru deşeuri), inclusiv prevederi referitoare la controlul gazului emanat de 
depozite3 şi reducerea la minim a disconfortului creat şi a posibilelor pericole4.

Poziţia autorităţilor irlandeze

Agenţia pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie pentru deşeuri Consiliului din Louth 
County, permiţând funcţionarea unui depozit de deşeuri la Whiteriver Dunleer, Co. Louth 
pentru deşeuri nepoluante provenite de la populaţia civilă şi din industrie, la 17 septembrie 
2003.

Ca urmare a numeroaselor plângeri cu privire la mirosurile neplăcute emanate primite de la 
locuitorii din zona localităţii Whiteriver în perioada februarie – martie 2007, agenţia pentru
protecţia mediului s-a întâlnit cu localnicii şi cu reprezentanţii acestora la 12 martie 2007. În 
urma acestei întâlniri, agenţia pentru protecţia mediului a decis să aloce mai mult timp şi 
resurse pentru a trata problemele ridicate.

Agenţia pentru protecţia mediului a conceput, proiectat şi pus în aplicare o strategie având 
drept scop reducerea disconfortului provocat de mirosurile neplăcute. Strategia a inclus 
întâlniri cu locuitorii zonei pentru a discuta pe marginea plângerilor şi a intereselor acestora; 
întâlniri cu administratorul depozitului de deşeuri pentru a discuta aceleaşi probleme; 
examinarea practicilor de operare/gestionare şi verificări ale nivelurilor mirosurilor emanate; 
controale de audit neanunţate şi inspecţii la faţa locului şi verificarea nivelului gazelor urât 
mirositoare din preajma depozitului.

Pe baza a opt inspecţii efectuate la faţa locului în 2007, agenţia pentru protecţia mediului a 
trimis trei notificări autorităţii locale prin care aceasta era înştiinţată că nu respectă 
prevederile cuprinse în autorizaţie în ceea ce priveşte neplăcerile provocate de gazele urât 
mirositoare. În iulie şi august 2007 agenţia pentru protecţia mediului a delegat un expert în 
gaze emanate de depozitele de deşeuri pentru a efectua trei inspecţii amănunţite şi 
fundamentate ştiinţific, precum şi evaluări ale practicilor de operare şi gestionare în ceea ce 
priveşte gazele emanate de depozitul de deşeuri. Au fost emise două rapoarte care conţin 
recomandări specifice pentru îmbunătăţirea practicilor de gestionare a gazului emanat de 
depozitul de deşeuri de la Whiteriver. Aceste recomandări au fost ulterior puse în aplicare.

Autorităţile irlandeze consideră că această strategie a condus la o îmbunătăţire semnificativă a 
condiţiilor de funcţionare a depozitului de deşeuri, drept dovadă că s-a înregistrat o diminuare 
a numărului de plângeri cu privire la neplăcerile cauzate de gazele urât mirositoare. În 
comparaţie cu primele 6 luni ale anului 2007, când agenţia pentru protecţia mediului a primit 
un total de 18 plângeri, în cea de-a doua jumătate a aceluiaşi an acestea s-au redus la un 
număr total de 3 plângeri ca urmare a măsurilor luate pentru îmbunătăţirea sistemului. Cea 
mai recentă inspecţie la faţa locului, efectuată la 14 noiembrie 2007, confirmă faptul că s-au 

                                               
1 Articolul 9
2 Articolul 4 alineatul (1)
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realizat îmbunătăţiri semnificative în gestionarea depozitului, mai ales în privinţa mirosurilor
emanate.
Autorităţile irlandeze susţin că agenţia pentru protecţia mediului va continua evaluarea şi 
inspectarea depozitului de deşeuri pentru a asigura o funcţionare corectă a acestuia.

Dovezile indică o situaţie nesatisfăcătoare a neplăcerilor provocate de gazele urât mirositoare 
la depozitul de deşeuri de la Collon pe parcursul primei jumătăţi a anului 2007. Se pare că 
autoritatea responsabilă, agenţia pentru protecţia mediului, a răspuns la această situaţie printr-
un set de intervenţii care au avut ca rezultat o funcţionare mai corectă a depozitului şi
reducerea nivelului de gaze urât mirositoare, prin urmare, şi al plângerilor.

Situaţia semnalată de către petiţionar este regretabilă, dar se pare că autorităţile au reacţionat 
pozitiv şi au rezolvat problemele identificate.


