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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0288/2020, adresată de Maurizio Zinesi, de cetățenie italiană, în 
numele Mișcării Cinci Stele, însoțită de două semnături, împotriva unui 
proiect de transformare a unui incinerator în Sesto San Giovanni

1. Rezumatul petiției

Petiționarii reclamă o posibilă încălcare a legislației europene, în special a Pachetului privind 
economia circulară din 4 iulie 2018 și a Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, 
care au stabilit cerința de aplicare a celor mai bune tehnici disponibile (Best Available 
Techniques - BAT), printre altele, instalațiilor de gestionare a deșeurilor.  Având în vedere 
legislația menționată anterior, el pune sub semnul întrebării legalitatea construirii unui cluster 
inovativ pentru deșeurile din Sesto San Giovanni (Milano), cu dublul scop de a transforma un 
incinerator existent într-o instalație termică de ardere a nămolurilor de epurare umede și într-o 
a doua linie de producție pentru tratarea deșeurilor umede, pentru producerea de biogaz. 
Petiționarii subliniază că autorizațiile nu respectă cerința privind BAT, deoarece, printre 
altele, instalația este situată în zona parcului din valea râului Lambro, și nici nu respectă 
ierarhia deșeurilor, în contextul unei economii circulare, potrivit căreia prevenirea, reutilizarea 
și reciclarea au prioritate față de incinerare. Prin urmare, ei solicită reexaminarea 
autorizațiilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Principalele probleme menționate de petiționari, în special în ce privește vecinătatea parcului 
râului Lambro și presupusa nerespectare a ierarhiei deșeurilor în contextul Planului de acțiune 
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pentru economia circulară1, nu sunt legate în mod direct de cerințele Directivei privind emisiile 
industriale (DEI)2 și de punerea lor în aplicare în autorizațiile DEI. Din acest motiv, dispozițiile 
următoarelor instrumente juridice ar putea fi, de asemenea, pertinente:

- Directiva-cadru privind deșeurile3; precum și 

- Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva EIM)4.

1. Directiva privind emisiile industriale (DEI) 

Aplicabilitatea DEI implică faptul că instalațiile în cauză funcționează în conformitate cu 
condițiile stabilite în autorizația de mediu (articolul 4 din DEI), în special pe baza cerințelor 
prevăzute la articolele 11, 14 și 15 din DEI. Aceste instalații trebuie să utilizeze cele mai bune 
tehnici disponibile (BAT); să respecte valorile limită de emisie (VLE) pentru emisiile poluante 
în aer și în apă și să pună în aplicare măsurile de protecție a solului și a apelor subterane, astfel 
cum sunt prevăzute în autorizație sau în normele generale obligatorii.

Atunci când sunt adoptate concluziile BAT pentru o anumită activitate industrială prevăzută de 
DEI [articolul 13 alineatul (5) din DEI], autoritățile competente trebuie să revizuiască condițiile 
de autorizare și să se asigure că instalațiile în cauză menționate în DEI sunt conforme cu 
autorizația actualizată în termen de patru ani de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene [articolul 21 alineatul (3) din DEI]. Concluziile BAT se aplică imediat noilor instalații 
care fac obiectul DEI. Concluziile BAT stabilesc nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-
AEL), cerințele de monitorizare asociate BAT și nivelurile de performanță de mediu asociate 
BAT (BAT-AEPL). Având în vedere că concluziile BAT servesc drept referință pentru 
stabilirea condițiilor de autorizare [articolul 14 alineatul (3) din DEI], BAT-AEL trebuie 
transformate în valori ale limitelor emisiilor stipulate în autorizațiile instalațiilor în cauză 
prevăzute de DEI [articolul 15 alineatul (3) din DEI], alături de monitorizarea asociată BAT 
(articolul 16 din DEI). Ori de câte ori se actualizează condițiile de autorizare, autoritățile 
competente trebuie să țină seama de BAT-AEPL.

Deși concluziile privind BAT cuprind informații pentru promovarea utilizării eficiente a 
resurselor și a economiei circulare în exploatarea instalației, DEI nu definește tipurile de 
operațiuni de tratare a deșeurilor care pot fi permise sau sunt preferabile pentru anumite deșeuri. 
Directiva privind emisiile industriale se axează pe exploatarea instalațiilor; gestionarea 
deșeurilor, inclusiv punerea în aplicare a ierarhiei deșeurilor, este reglementată de legislația 
privind deșeurile.

1 COM(2020) 98 final.
2 Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 
privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (Text cu relevanță 
pentru SEE), JO L 334, 17.12.2010, pp. 17-119.
3 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 312, 
22.11.2008, pp. 3-30.
4 Directiva 20111/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, JO L 26, 28.1.2012, pp. 1-21. 
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Documentele de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) pentru tratarea 
deșeurilor (WT) și incineratoarele de deșeuri (WI) sunt disponibile la adresa 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference. Ambele documente BREF au fost actualizate recent, 
iar concluziile BAT adoptate reprezintă referința pentru stabilirea condițiilor de autorizare 
pentru incineratoarele de deșeuri și instalațiile de tratare a deșeurilor care intră în domeniul lor 
de aplicare.

Articolul 24 din DEI stabilește norme privind accesul la informații și participarea publicului 
interesat și a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) - care îl pot include pe petiționar în 
cazul de față. Dacă instalațiile intră în domeniul de aplicare al DEI, publicul trebuie să aibă 
posibilitatea să adreseze, în mod efectiv și în timp util, opinii și observații în cadrul procedurii 
care constă în acordarea sau actualizarea unei autorizații DEI, de exemplu în cazul în care se 
adoptă concluzii privind BAT sau în cazul în care o instalație DEI prevede să efectueze o 
schimbare semnificativă. Detaliile privind participarea sunt stabilite în anexa IV la DEI, care 
urmărește să asigure o participare semnificativă, și anume comunicarea în timp util a 
informațiilor, posibilitatea reală de a formula observații, obligația autorităților competente de a 
lua în considerare rezultatele consultării etc.

În cazul în care un membru al publicului în cauză sau un ONG consideră că îi este încălcat 
dreptul de participare (de exemplu, nu este consultat), el are dreptul la o cale de atac în fața unei 
instanțe judecătorești sau a unui organism independent și imparțial instituit prin legislația 
internă, pentru a contesta legalitatea de fond sau de procedură, de exemplu a unei autorizații 
acordate în temeiul DEI unei instalații (articolul 25 din DEI).

2. Directiva-cadru privind deșeurile (DCD);

În conformitate cu articolul 13 din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, statele membre 
adoptă măsurile necesare pentru a garanta că gestionarea deșeurilor se face fără a pune în pericol 
sănătatea umană și fără a dăuna mediului, îndeosebi:

(a) fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, floră sau faună;
(b) fără a cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri; precum și
(c) fără a afecta peisajul sau zonele de interes special.

3. Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)

Directiva EIM prevede că statele membre trebuie să se asigure că, înainte de acordarea 
consimțământului pentru dezvoltare, proiectele care pot avea efecte semnificative asupra 
mediului, în temeiul, inter alia, naturii, mărimii sau localizării, sunt supuse unei evaluări a 
efectelor asupra mediului. Proiectele în cauză sunt definite la articolul 4, care face referire la 
anexele I și II la directivă. 

Pentru proiectele enumerate în anexa I, trebuie efectuată o evaluare a impactului asupra 
mediului, inclusiv consultări cu publicul și cu alte autorități care ar putea fi interesate din cauza 
responsabilităților lor specifice în materie de mediu. Pentru proiectele enumerate la anexa II, 
statele membre trebuie să stabilească, fie pe baza unei analize de la caz la caz, fie pe baza 
pragurilor sau a criteriilor, dacă proiectul trebuie supus unei evaluări deoarece este susceptibil 
a avea efecte semnificative asupra mediului, ținându-se seama de criteriile pertinente de selecție 
stabilite la anexa III la directivă. În cazul în care statul membru decide că proiectul va avea 
efecte semnificative asupra mediului, se impune efectuarea unei evaluări a impactului asupra 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
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mediului.

Este la latitudinea autorităților naționale competente să stabilească în care dintre cele două 
anexe se încadrează proiectul la care se referă petiționarul.

Concluzii

Pe baza informațiilor disponibile, se pare că nu există nicio dovadă care să permită să se 
concluzioneze că instalația de tratare a deșeurilor sau de incinerare a deșeurilor nu a respectat 
legislația UE aplicabilă privind emisiile industriale. Cu toate acestea, în cazul în care 
petiționarul are calitatea de membru al publicului interesat sau reprezentant al unui ONG în 
temeiul legislației italiene de punere în aplicare a DEI, el/ea ar putea fi în măsură să solicite o 
reexaminare a legalității autorizației acordate în temeiul DEI, astfel cum se prevede în această 
directivă. 

Comisia reamintește că responsabilitatea principală pentru punerea corectă în aplicare a 
legislației UE și asigurarea conformității autorizațiilor cu aceasta revine statelor membre. Cu 
toate acestea, Comisia îl încurajează pe petiționar să solicite informații suplimentare cu privire 
la această chestiune autorităților competente în domeniul mediului (în special ISPRA 
Ambiente). De exemplu, petiționarul ar putea solicita comunicarea rapoartelor de inspecție sau 
efectuarea unei noi inspecții la instalațiile în cauză. Petiționarul este, de asemenea, încurajat să 
afle dacă ELV stabilite în autorizație au fost stabilite într-un mod care să asigure conformitatea 
cu concluziile BAT ale DEI.

În concordanță cu abordarea de politică anunțată în Comunicarea „Legislația UE: O mai bună 
aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”5, din 2016, în cazul în care dovezile colectate 
indică o încălcare sistemică a legislației UE, Comisia va lua în considerare măsuri suplimentare, 
după caz.

5 JO C 18, 19.1.2017, pp. 10-20.


