
CM\1039542RO.doc PE421.179v07-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

31.10.2014

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0978/2008, adresată de Panagiotis Bouras, de naționalitate elenă, în 
numele consiliului municipal Megalopoli, privind nerespectarea de către autoritățile 
elene a criteriilor și procedurilor UE de eliminare a deșeurilor în legătură cu 
depozitul de deșeuri proiectat lângă Megalopoli, în regiunea peloponeză a Greciei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, primarul municipiului Megalopoli, situat în regiunea peloponeză a Greciei, 
obiectează față de autorizația emisă în ianuarie 2008 de către ministrul elen al mediului către 
întreprinderea elenă de electricitate DEI cu privire la depozitul de deșeuri pentru materiale de 
construcție care conțin azbest. Termenul „deșeuri de azbest”, pentru care a fost emisă inițial 
autorizația, a fost modificat între timp în „deșeuri industriale și de altă natură”. Petiționarul 
afirmă că aceasta încalcă dispozițiile Deciziei 2003/33/CE a Consiliului de stabilire a unor 
criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri, în conformitate cu 
articolul 16 și anexa II la Directiva 1999/31/CE, care prevede, pe de o parte, că depozitele de 
deșeuri care primesc materiale de construcție care conțin azbest și alte deșeuri de azbest 
trebuie să accepte exclusiv materiale de construcție care conțin azbest și alte deșeuri de azbest 
corespunzătoare și că deșeurile nu trebuie să conțină alte substanțe periculoase în afară de 
azbestul aglomerat, pe de altă parte. Petiționarul solicită în consecință Parlamentului 
European să facă demersuri pe lângă autoritățile elene în vederea asigurării faptului că sunt 
respectate drepturile rezidenților din zona Megalopoli în temeiul legislației de mediu a UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009.

Examinarea prezentei petiții de către Comisie se referă nu doar la posibila încălcare a 
Directivei 99/31/CE, ci și a Directivei 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin 
Directivele 97/11/CE2 și 2003/35/CE3. 

De fapt, cadrul legislativ de transpunere a Directivei 99/31/CE în dreptul elen prevede 
obținerea unei decizii de aprobare a aspectelor de mediu, anterior introducerii de către 
solicitant a unei cereri de autorizare pentru exploatarea unui depozit de deșeuri. Decizia de 
aprobare a aspectelor de mediu se acordă în temeiul dispozițiilor de transpunere în dreptul 
elen a Directivei 85/337/CEE.

Conform informațiilor disponibile, se pare că a fost demarată procedura de evaluare a 
proiectului în ceea ce privește aspectele de mediu. Ministerul competent a adoptat o evaluare 
preliminară a proiectului în ceea ce privește chestiunile legate de mediu. Or, adoptarea acestui 
act constituie o etapă preliminară, care nu produce efecte juridice obligatorii. De fapt, șeful de 
lucrări trebuie să pregătească o evaluare a impactului asupra mediului, care va fi pusă la 
dispoziția publicului și a autorităților interesate. Prin urmare, autoritatea competentă ar trebui 
să ia o decizie finală în acest sens.

Având în vedere că procedura de evaluare și autorizare se află încă într-un stadiu preliminar, 
Comisia consideră că nu este posibil să se stabilească dacă a fost încălcată 
Directiva 85/337/CEE și, prin urmare, Directiva 99/31/CE.

Concluzie

Comisia consideră că, în acest stadiu, nu poate fi vorba despre o încălcare a legislației 
comunitare în materie de mediu. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Comisia a examinat deja petiția în cauză în 2008 și, la acel moment, procedura de evaluare a 
impactului de mediu al proiectului fusese demarată, iar ministerul competent adoptase deja o 
evaluare preliminară a impactului asupra mediului. Or, adoptarea acestui act constituie o etapă 
preliminară, care nu produce efecte juridice obligatorii. Astfel de efecte nu s-ar produce decât 
prin adoptarea, de către ministerul competent, a unei evaluări a impactului asupra mediului. 

Până în prezent, serviciile Comisiei nu au fost încă informate cu privire la adoptarea de către 
autoritățile elene a acestei evaluări a impactului asupra mediului și, astfel, în măsura în care 
procedura de evaluare și de autorizare se află încă în fază preliminară, Comisia consideră că 
încă nu se poate stabili o încălcare a legislației UE în materie de mediu. 

De asemenea, Comisia dorește să sublinieze că, la 10 septembrie 2009, în cauza C-286/084, 
Curtea a condamnat Grecia pentru neadoptarea unui plan de gestionare a deșeurilor 
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periculoase conform cerințelor legislației Uniunii și pentru lipsa unei rețele integrate și 
adecvate de instalații de eliminare a deșeurilor periculoase.

Republica Elenă, în memoriul său în apărare, a inclus depozitul de deșeuri în cauză între 
depozitele de deșeuri care urmează să fie construite. Pentru a se conforma hotărârii Curții, 
construcția acestor depozite care să poată primi deșeurile periculoase se dovedește a fi 
necesară. 

Depozitarea deșeurilor constituie una dintre metodele de gestionare a reziduurilor și face 
obiectul prevederilor Directivei 99/31/CE (autorizare, admitere a deșeurilor, control și 
supraveghere în faza de exploatare, închidere și posttratare). Prioritatea acordată altor metode 
de gestionare a deșeurilor nu constituie motiv de încălcare a legislației. Posibila încălcare a 
directivelor privind gestionarea deșeurilor (2006/12/CE și 99/31/CE) va depinde îndeosebi de 
maniera în care va funcționa instalația, adică în conformitate sau nu cu dispozițiile relevante 
ale legislației Uniunii în materie de mediu.

În paralel, construcția de depozite de deșeuri trebuie să facă obiectul unei evaluări a 
impactului asupra mediului (EIM), conform Directivei 85/337/CEE. Totuși, directiva nu oferă 
Comisiei posibilitatea de a interveni în ceea ce privește oportunitatea sau localizarea 
proiectului sau pentru a verifica substanța evaluării impactului și a termenilor de mediu 
aprobați (cu excepția cazurilor în care statul membru comite o eroare vădită de apreciere). 
Toate acestea intră în atribuțiile autorităților statelor membre.

Potrivit informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, a fost lansată procedura de evaluare a 
impactului proiectului respectiv asupra mediului. Ministrul responsabil a aprobat deja un 
studiu preliminar de evaluare a impactului. Totuși, această aprobare nu constituie decât o 
etapă preliminară a procesului și nu produce efecte juridice obligatorii. De fapt, este necesară 
efectuarea unei EIM (evaluare a impactului asupra mediului) ulterior, care va fi supusă apoi 
consultării publicului. Odată finalizată această fază, revine autorității competente să ia o 
decizie finală și să aprobe sau nu EIM. Acest lucru se pare că încă nu a avut loc. 

În consecință, nu se poate stabili, pentru moment, o încălcare a legislației UE. 

Comisia urmărește evoluția acestui caz și așteaptă adoptarea de către autoritățile elene a 
evaluării impactului înainte de a putea fi în măsură să verifice conformitatea proiectului în 
cauză cu dreptul comunitar de mediu.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 19 decembrie 2011

La reuniunea Comisiei pentru petiții din 8 septembrie 2011, aceasta a fost informată de unul 
dintre membrii săi că aspectele de mediu ale proiectului în cauză au fost aprobate prin Decizia 
ministerială comună din 5 iulie 2011. 

Serviciile Comisiei au ridicat imediat această problemă în fața autorităților elene în cadrul 
unei reuniuni care a avut loc la Atena la 14 septembrie 2011. Din analiza Deciziei ministeriale 
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comune din 5 iulie 2011 (200969/5-7-2011) reiese că autoritățile elene trebuie să facă anumite 
precizări suplimentare. Într-adevăr, în conformitate cu articolul 9 din Directiva 99/31/CE 
(gestionarea deșeurilor), autorizația de depozitare a deșeurilor trebuie să menționeze 
„categoria de depozit de deșeuri”. Or, decizia ministerială nu menționează dacă depozitul de 
deșeuri în cauză va fi destinat depozitării de deșeuri periculoase, nepericuloase sau inerte. 

Astfel, Comisia a decis să solicite informații autorităților elene nu numai pentru a afla cărei 
categorii îi aparține depozitul de deșeuri, ci și pentru a se asigura că procedura de informare și 
de consultare a autorităților locale și a publicului s-a desfășurat în mod adecvat și că se 
respectă în mod corespunzător cerințele generale pentru toate categoriile de depozite de 
deșeuri, menționate în anexa I la Directiva 99/31/CE (și în special cele referitoare la controlul 
emisiilor de gaze). 

Concluzie

Comisia va verifica: (a) din ce categorie face parte depozitul de deșeuri; (b) dacă au fost 
informate și consultate în mod corespunzător autoritățile locale și publicul interesat de 
proiect; și (c) dacă s-au luat măsurile necesare pentru ca cerințele generale menționate în 
anexa I la Directiva 99/31/CE (în special cele referitoare la controlul emisiilor de gaze) să fie 
respectate. Parlamentul va fi informat cu privire la evoluția acestui dosar.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 30 mai 2012

După cum s-a anunțat în comunicarea precedentă, Comisia a contactat prima dată autoritățile 
elene pentru a obține clarificări cu privire la proiectul în cauză. Din răspunsul acestor 
autorități reiese că, pe baza Directivei 99/31/CE și a punctului 2.3.3 din Decizia 2003/33/CE a 
Consiliului (de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de 
deșeuri, în conformitate cu articolul 16 și cu anexa II la Directiva 1999/31/CE1), materialele 
de construcții care conțin azbest și celelalte deșeuri de azbest corespunzătoare pot fi admise în 
depozitele de deșeuri pentru deșeuri nepericuloase fără a fi testate, în conformitate cu 
articolul 6 litera (c) punctul (iii) din Directiva 99/31/CE. Autoritățile elene consideră, astfel, 
că deșeurile menționate în decizia ministerială comună din 5 iulie 2011 pot, așadar, să fie 
transferate în depozitul de deșeuri în cauză. Cu toate acestea, autoritățile nu au comunicat 
Comisiei dovezile necesare pentru a stabili că depozitul de deșeuri proiectat poate fi, într-
adevăr, clasificat drept „depozit de deșeuri pentru deșeuri nepericuloase” în temeiul legislației 
de mediu a UE, întrucât acestea au informat-o doar că categoria depozitului va fi menționată 
în decizia de autorizare de funcționare a depozitului, care, în temeiul legislației elene, este 
acordată după realizarea lucrărilor de construcție, dar înainte de începerea funcționării 
acestora. Or, această decizie nu a fost formulată încă.

Pe această bază, Comisia nu dispune de elementele necesare pentru a garanta că depozitul de 
deșeuri în cauză este, într-adevăr, un depozit destinat numai deșeurilor nepericuloase (decizia 
ministerială indică faptul că depozitul va include „în special deșeuri de azbest”, ceea ce 
implică faptul că alte tipuri de deșeuri, neidentificate, ar putea fi, eventual, admise). 
Incertitudinea cu privire la natura altor deșeuri care ar putea fi admise lasă, de asemenea, loc 
de îndoială cu privire la caracterul conform sau neconform al procedurii de informare și al 
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consultării publice realizate. 

Pentru clarificarea acestor aspecte, dar și pentru a ține seama de anumite elemente comunicate 
de petiționari prin intermediul scrisorii lor din 8 decembrie 2011 (de exemplu, invocarea unei 
posibile încălcări a Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării1), 
Comisia a contactat deja o a doua oară autoritățile elene. 

În sfârșit, răspunsul autorităților elene a permis clarificarea celui de al treilea punct privind 
măsurile propuse în ceea ce privește controlul emisiilor de gaz. Într-adevăr, deșeurile care vor 
fi admise în depozitul de deșeuri nu sunt de natură să producă gaz. Pe de altă parte, au fost 
prevăzute măsuri adecvate pentru a evita posibila poluare a aerului cu praf de azbest. 

Concluzii

Comisia a contactat autoritățile elene pentru a doua oară, cu scopul de:

(a) a obține clarificări suplimentare cu privire la categoria depozitului și natura deșeurilor 
care vor fi transferate acolo;

(b) a se asigura că procedura de informare și de consultare a publicului a fost realizată în mod 
adecvat; 

(c) a verifica dacă obligațiile Directivei 2008/1/CE au fost îndeplinite. 

7. Răspunsul Comisiei (REV IV), primit la 27 noiembrie 2012 

După cum s-a anunțat în comunicarea precedentă, Comisia a contactat prima dată autoritățile 
elene pentru a obține clarificări suplimentare cu privire la proiectul în cauză. 

Din răspunsurile autorităților elene reiese că proiectul privind construirea acestui „depozit de 
deșeuri industriale” („Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων”) care admite în principal 
deșeuri care conțin ciment de azbest este considerat un amplasament de eliminare a deșeurilor 
periculoase, deși, în conformitate cu Directiva Directive 99/31/CE și cu punctul 2.3.3 din 
Decizia de 2003/33/CE (de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în 
depozitele de deșeuri, în conformitate cu articolul 16 și cu anexa II la Directiva 1999/31/CE2), 
materialele de construcții care conțin azbest și celelalte deșeuri de azbest corespunzătoare pot 
fi admise în depozitele de deșeuri pentru deșeuri nepericuloase fără a fi testate. 

Totuși, din diversele documente prezentate de autoritățile elene, reiese că domeniul de 
aplicare al proiectului a fost extins. Într-adevăr, conform evaluării impactului asupra 
mediului, proiectul privește depozitarea cimentului de azbest (αμιαντοτσιμέντο) care provine 
în special din instalațiile DEH (companie electrică) din regiune. Pe această bază a fost 
realizată procedura de informare și de consultare a publicului conform obligațiilor prevăzute 
de Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 
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privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului1. Totuși, 
Decizia ministerială comună din 5 iulie 2011, care aprobă condițiile de mediu ale proiectului, 
susține că proiectul vizează în primul rând depozitarea deșeurilor de ciment de azbest din 
instalațiile DEH din regiune, precum și din alte instituții publice (precum școlile, spitalele 
etc.). Acest lucru sugerează că alte deșeuri, neidentificate, ar putea eventual să fie admise în 
depozitul în cauză. Prin urmare, reiese că publicul a fost informat și consultat în baza unui 
proiect care, prin urmare, a fost modificat semnificativ. 

Comisia observă, de asemenea, că, în urma unui recurs introdus în fața Consiliului de Stat în 
vederea obținerii suspendării executării deciziei ministeriale comune, DEH (operatorul 
proiectului) a decis în mod voluntar, la 4 aprilie 2012, să suspende toate lucrările de 
construcție pentru o perioadă de 12 luni.

În sfârșit, în ceea ce privește Directiva 2008/1/CE, rezultă, din răspunsurile autorităților elene, 
că obligațiile directivei au fost respectate.

Concluzie

Comisia va continua examinarea cauzei în cadrul unei noi proceduri de constatare a încălcării 
obligațiilor, cu scopul de a asigura că Grecia respectă pe deplin obligațiile care decurg din 
Directiva 2011/92/UE.

8. Răspunsul Comisiei (REV V), primit la 31 octombrie 2014

Astfel cum a anunțat în comunicarea sa precedentă, Comisia a inițiat o nouă procedură de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor (2012/2230), estimând că Grecia nu a respectat 
obligațiile prevăzute în Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului2. La 22 februarie 2013, Comisia a adresat o scrisoare de punere în întârziere Greciei, 
considerând că proiectul de construcție a depozitului de deșeuri la Megalopoli a fost (în 
stadiul Deciziei ministeriale comune din 5 iulie 2011 care aprobă condițiile proiectului 
privind mediul) modificat în mod substanțial după finalizarea procedurii de consultare a 
publicului.

Comisia observă, de asemenea, că, în urma unui recurs introdus în fața Consiliului de Stat în 
vederea obținerii suspendării executării deciziei ministeriale comune, DEH (operatorul 
proiectului) a decis în mod voluntar, la 4 aprilie 2012, să suspende toate lucrările de 
construcție pentru o perioadă de 12 luni. Această decizie a DEH a fost reînnoită și va fi 
valabilă atâta vreme cât nu a fost pronunțată decizia Consiliului de Stat. De asemenea, trebuie 
subliniat că a fost depus un alt recurs care vizează obținerea anulării deciziei ministeriale 
pripite.

De asemenea, trebuie amintit că proiectul în cauză este inclus în Planul de acțiune care a fost 
depus de Guvernul Republicii Elene în cadrul cauzei 2003/2187 (privind gestionarea 
deșeurilor periculoase în Grecia) și ar trebui să contribuie la punerea în conformitate cu 
hotărârea din cauza C-286/08.
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Concluzie

Comisia va aștepta pronunțarea deciziei Consiliului de Stat înainte de a decide ce curs va da 
procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 


