
CM\749979RO.doc PE404.461v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

21.10.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0788/2007, adresată de Werner Pichler, de naționalitate italiană, 
privind deversarea de deșeuri într-o zonă urbană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează față de neglijența autorităților locale privind sigilarea 
necorespunzătoare a unui container cu deșeuri abandonat, ducând astfel la apariția riscului de 
poluare a solului și a apei subterane.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 ianuarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2008.

Petiționarul se referă la neglijența manifestată de autoritățile locale prin faptul că acestea nu 
au sigilat în mod corespunzător un container cu deșeuri abandonat, generând astfel riscul 
poluării solului și a apei subterane.

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor1 este aplicabilă doar în cazul depozitelor 
aflate în funcțiune. Deși Directiva privind depozitarea deșeurilor cuprinde prevederi 
referitoare la procedura de închidere, acestea nu sunt aplicabile zonelor pentru deșeuri care au 

                                               
1  JO L 182, 16.7.1999, p. 1
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fost închise înainte de data la care a fost modificată directiva – 16 iulie 20011.

Potrivit petiției, terenul pentru depozitarea deșeurilor a fost folosit în anii ’80. Prin urmare, 
trebuie să fie de la sine înțeles că acesta a fost închis înainte de data modificării menționate 
anterior și, în consecință, Directiva privind depozitarea deșeurilor nu ar fi aplicabilă în acest 
caz.

Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/12/CE privind deșeurile2 prevede 
că statele membre vor lua măsurile necesare pentru a asigura că deșeurile se recuperează sau 
se elimină fără a periclita sănătatea oamenilor și mediul înconjurător, de exemplu prin 
interzicerea eliminării necontrolate a deșeurilor. 

De asemenea, ar trebui menționat faptul că statele-membre au, prin Directiva Cadru privind 
Apa (WFD) 2000/60/CE3, obligația de a împiedica orice deteriorare a calității apei și de a 
ajunge, până în anul 2015, la o stare bună a apei. În cele din urmă, instituțiile legate de 
furnizarea apei care sunt expuse unui risc în acest sens vor fi supuse unor programe de măsuri 
prevăzute de directivă, în scopul de a ajunge la o stare bună a apei până în anul 2015 sau, în 
cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții stricte, acestea vor face obiectul unor scutiri de 
taxe. Măsurile de prevenire a introducerii de substanțe poluante riscante în apa subterană sau 
de limitare a introducerii altor substanțe poluante (precum cele care provin din zonele de 
depozitare a deșeurilor dezafectate) sunt obligatorii, conform Directivei 80/68/CEE4 - a se 
vedea, de asemenea, articolul 6 din Directiva 2006/118/CE5.

Concluzii

Date fiind cele expuse mai sus, Comisia consideră că, neluând măsurile corespunzătoare 
pentru a închide în mod adecvat depozitul de deșeuri scos din uz, Republica Italiană nu și-a 
îndeplinit obligațiile aplicabile formulate în Directiva 2006/12/CE. În consecință, Comisia va 
cere părerea autorităților italiene competente în această privință. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

La 28 februarie 2008, Comisia a scris autorităților italiene cu scopul de a investiga afirmațiile 
prezentate de petiționar. În scrisoarea acestora din 5 martie 2008, autoritățile italiene au 
contestat afirmațiile prezentate în scrisoarea Comisiei după cum urmează:

- Neglijența autorităților locale italiene din Castello–Molina privind sigilarea 
necorespunzătoare a unui depozit de deșeuri abandonat.

Depozitul de deșeuri necontrolat numit „Dosso Brozin” din municipiul Castello-Molina di 

                                               
1 Considerentul 25 din Directiva privind depozitarea deșeurilor
2 JO L 114, 27.4.2006, p. 9 
3 JO L 327, 22.12.2000, p.1
4 JO L 372, 27.12.2006, p. 19-31
5 JO L 327, 22.12.2000, p.1
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Fiemme a fost închis în 1983. În anul respectiv, un depozit districtual controlat a fost într-
adevăr realizat la Valzelfena în municipiile Cavalese și Tesero, adică la câțiva kilometri de 
satul Castello-Molina. 

Articolul 21 din Legea provincială nr. 29 din 20 decembrie 1982 prevedea ca provincia să 
identifice, până la 5 iulie 1983, toate depozitele necontrolat din zonă care au fost îmbunătățite 
și reabilitate. Exercițiul, realizat de serviciile provinciale responsabile de igienă, serviciile
sanitare, de silvicultură, acțiunile de protecție rutieră și a mediului a fost încheiat în primăvara 
anului 1983, fiind elaborat un plan care include depozitul de deșeuri Brozin. 

Documentele din acea perioadă care descriu situația depozitului de deșeuri explică că zona 
estimată era de aproximativ 3 000 m², împărțită în două movile de aproximativ 4-5 m înălțime 
într-o zonă stâncoasă acoperită cu un strat subțire de sol vegetal. Nicio apă de suprafață nu a 
curs de pe munte prin depozitul de deșeuri, nici nu a existat vreo apă la baza acestuia. A fost 
propusă imediat reabilitarea depozitului, care a implicat nivelarea colinei cu excavator 
mecanic, acoperindu-se deșeurile cu cel puțin 30-40 cm de sol vegetat, cu gazon și plantare de
copaci locali. 

Planul de reabilitare a depozitului de deșeuri a fost prezentat pentru un aviz preliminar la 
Departamentul de geologie a provinciei autonome Trento, care, în nota sa din 15 iunie 1987 
către districtul Valle di Fiemme, a scris următoarele:

„Prin urmare a fost efectuată o inspecție atât pentru a stabili existența oricăror 
contraindicații geologice speciale cum ar fi întârzierea lucrărilor planificate, cât și pentru a 
oferi informații utile pentru execuția efectivă a lucrărilor. În lumina celor de mai sus, 
propunerile de reabilitare par corecte și viabile atât din punct de vedere geotehnic, cât și din 
punct de vedere hidrogeologic.”  

În plus, a fost aprobat un plan provincial de reabilitare pentru zonele poluate1 și a fost stabilit
un registru provincial al siturilor care necesită reabilitare, în sensul articolului 17 din Decretul 
ministerial nr. 471 din 25 octombrie 1999, împărțit în trei liste, dintre care ultima – depozite 
de deșeuri MSW reabilitate – include toate măsurile de reabilitare pentru depozite 
necontrolate. Depozitul de deșeuri Brozin apare pe această listă ca SIB47002, acronimul SIB 
indicând un sit reabilitat.

Scopul listei este de a reaminti autorităților provinciale că siturile în cauză sunt depozite de 
deșeuri reabilitate, drept pentru care nu se acordă nicio autorizație pentru nicio utilizare a 
zonei alte decât cea curentă sau, în caz de lucrări sau alte măsuri care ar interfera inevitabil cu
depozitul de deșeuri, părțile implicate trebuie să adopte măsurile necesare de siguranță, de 
inspecție și reabilitare pentru situl în cauză. 

Mai mult, a fost prevăzut un regim de tranziție pentru instalațiile existente, permițând 
organismului de gestionare să facă instalația compatibilă într-o perioadă dată, specificată de 
regiune, pe baza riscurilor ecologice implicate și a viabilității tehnice și economice. Sigilarea 
depozitelor de deșeuri municipale a fost solicitată doar în cazul în care grosimea, 
permeabilitatea și capacitatea de retenție și absorbție a straturilor de sol vegetal dintre deșeuri 

                                               
1 Aprobat de Executivul provincial prin Decizia nr. 2631 din 17 octombrie 2003.
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și apa subterană nu împiedica contaminarea apei1. 

- Depozitul de deșeuri a fost utilizat în anii ’80, nu are nicio protecție împotriva 
levigatelor și cuprinde peste 30 000 m³ de deșeuri, inclusiv vopsea, baterii, azbest și alte 
deșeuri periculoase;

Prezența deșeurilor periculoase (azbest, baterii de autovehicule, etc.) a fost confirmată în fapt 
prin controale la fața locului efectuate de personalul provinciei împreună cu personalul 
municipiului Castello–Molina la 17 aprilie 2008. Acestea constau dintr-o cantitate mică de
porțiuni de țevi de azbociment (aproximativ 1 m în total), un fragment de placă asemănătoare 
eternitului, un televizor și alte tipuri de deșeuri nepericuloase (un cauciuc, resturi de plante 
retezate, o găleată  etc.) descărcate la capătul drumului forestier care conduce la depozitul de 
deșeuri, într-o zonă cu trafic redus care este, totuși, accesibilă oricui. Prezența deșeurilor 
vegetale, starea de conservare a țevilor de azbociment și tipul de televizor indică faptul că acestea 
au fost depozitate la un moment destul de diferit decât cel la care depozitul de deșeuri a fost închis 
și reabilitat.

- Depozitul de deșeuri se află situat la mai puțin de 200 m de bazinul de colectare a apei 
pentru Predaia-Molina di Fiemme (Trento).

În ceea ce privește prezența unui bazin de alimentare publică cu apă în apropierea depozitului
de deșeuri, atât controalele efectuate la fața locului, cât și organismul provincial competent 
consultat au indicat că bazinul nu este alimentat direct de apă de suprafață sau subterană ci de 
un rezervor de apă potabilă localizat la 1 059 km de acesta, adică la o distanță sigură de 
depozitul de deșeuri. Într-adevăr, din cauza lipsei de surse de apă potabilă sau a instalațiilor de 
alimentare din zonă, liniile de alimentare cu apă pentru municipiul Castello–Molina se 
bazează în mare măsură pe un sistem de rezervoare de apă aflate la altitudini tot mai mari, 
legate unul de altul printr-o rețea de conducte de oțel sau fontă.

- În ciuda plângerilor petiționarului la nivel local, până în prezent situația nu s-a 
schimbat:

Astfel cum s-a explicat mai sus, la 17 aprilie 2008 au avut loc controale la fața locului 
efectuate de personalul provinciei împreună cu personalul municipiului Castello–Molina.
Autoritățile competente au raportat că s-au luat imediat măsuri corespunzătoare pentru 
îndepărtarea deșeurilor și că, la nivel municipal, au fost luate deja măsurile tehnice și juridice 
corespunzătoare pentru a planifica controale specifice privind calitatea componentelor de mediu 
implicate în vederea determinării prezenței oricărei forme de poluare.

Concluzie

Autoritățile italiene competente consideră că Provincia Autonomă Trento a acționat, atât în 
                                               
1 Punctul 4.2.2 litera (e) din anexa la Decizia Comisiei: „[…] În cazul instalațiilor pentru care nu a fost 
planificată sigilarea cu materiale artificiale, levigate de scurgere sau sisteme de izolare, regiunea, înainte de a 
emite autorizarea provizorie, trebuie să verifice, prin cercetări hidraulice, geologice și hidrogeologice, dacă 
grosimea, permeabilitatea și capacitatea de retenție și absorbție a straturilor de sol dintre deșeuri și apa 
subterană nu împiedică contaminarea apei. Autorizarea finală va fi acordată pe baza rezultatelor obținute pe o 
perioadă de testare corespunzătoare. 
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termeni tehnici, cât și administrativi,  respectând pe deplin legislația în vigoare atunci când 
depozitul de deșeuri a fost construit și apoi reabilitat. De asemenea, trebuie să se ia măsuri 
corespunzătoare pentru a descoperi și muta (mica cantitate de) deșeuri descărcate în depozitul 
de deșeuri reabilitat.

Luând în considerare elementele menționate mai sus oferite de autoritățile italiene, Comisia 
consideră că, în cazul în care eventuale acuzațiile suplimentare nu sunt însoțite de dovada 
clară a unor fapte ilicite în vechiul depozit de deșeuri „Dosso Brozin”, vechiul depozit de 
deșeuri a fost reabilitat în conformitate cu legislația aplicabilă și descărcarea ilegală de deșeuri 
în locul respectiv a fost deja descoperită și îndepărtată. Prin urmare, Comisia nu poate 
concluziona că a existat o încălcare a legislației comunitare în acest caz.
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