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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0842/2007, adresată de Charlie Weston, de naționalitate irlandeză, în 
numele Fairshare Campaign Group, privind presupuse nereguli în realizarea 
evaluării strategice de mediu în legătură cu construcția unei stații de epurare 
regionale în peninsula Donabate/Portrane (comitatul Dublin)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul acuză încălcarea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului (ESM) pentru Studiul strategic privind canalizarea zonei 
metropolitane Dublin. Petiționarul susține că ESM, care recomandă Donabate/Portrane pentru 
amplasarea unei stații de epurare regionale, nu a luat în considerare principiul proximității, 
astfel cum este definit de legislația CE, și potențialul impact asupra mediului în estuarul 
Rogerstown, o arie protejată situată în apropiere. Conform petiționarului, procesul ESM nu a 
fost independent și s-a dovedit a fi partizan, întrucât Portrane a fost prezentat ca amplasament 
pentru o stație de epurare regională în 6 din cele 16 opțiuni strategice luate în considerare. 
Petiționarul consideră că observațiile publice nu au fost luate în considerare și afirmă că 
proiectul riscă să afecteze dezvoltarea durabilă din Donabate, Portrane și Malahide.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 13 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la10 iunie 2008

Petiționarul acuză încălcarea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului (ESM) în ceea ce privește Studiul strategic privind 
canalizarea zonei metropolitane Dublin. Petiționarul susține că ESM, care recomandă 
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Donabate/Portrane pentru amplasarea unei stații de epurare regionale, nu a luat în considerare 
principiul proximității, astfel cum este definit de legislația CE, și potențialul impact asupra 
mediului în estuarul Rogerstown, o arie protejată situată în apropiere. Conform petiționarului, 
procesul ESM nu a fost independent și s-a dovedit a fi partizan, întrucât Portrane a fost 
selectat ca amplasament pentru o stație de epurare regională luându-se în considerare numai 
șase din cele șaisprezece opțiuni strategice. Petiționarul consideră că observațiile publice nu 
au fost luate în considerare și afirmă că proiectul riscă să afecteze dezvoltarea durabilă din 
Donabate, Portrane și Malahide. 

Directiva 2001/42/CE1, cunoscută sub denumirea de Directiva privind evaluarea strategică de 
mediu sau Directiva ESM, este aplicată în cazul planurilor și al programelor posibil să aibă 
efecte semnificative asupra mediului. Articolele 2 și 3 stabilesc sfera de aplicare a directivei. 

În temeiul articolului 5, posibilele efecte semnificative asupra mediului ale implementării 
planului sau programului trebuie identificate, descrise și evaluate. Integrarea considerentelor 
de mediu în raport trebuie să contribuie la găsirea de soluții durabile în luarea deciziilor. 
Acest articol prevede obligația identificării, descrierii și evaluării alternativelor rezonabile 
într-un mod comparabil. Este esențial ca autoritatea care va adopta planul sau programul, 
precum și autoritățile și publicul consultat, să aibă o imagine exactă a alternativelor rezonabile 
existente și a motivului pentru care acestea nu sunt considerate ca fiind cea mai bună opțiune. 
Informațiile la care se face referire în anexa I la directiva ESM trebuie, astfel, furnizate în 
legătură cu alternativele selectate. 

Petiționarul reclamă alternativa aleasă de autoritățile irlandeze și susține că alternativele 
diferite nu au fost evaluate corect. Date fiind informațiile furnizate, Comisia nu poate depista 
o încălcare a directivei ESM, deoarece se pare că toate alternativele au fost luate în 
considerare și analizate. 

Trebuie menționat că, în vederea stabilirii unei încălcări a dreptului comunitar, trebuie 
demonstrat că autoritățile naționale nu respectă cerințele legislației comunitare, în acest caz, 
directiva ESM. Dar, Comisia nu are competență în ceea ce privește conținutul deciziei. Faptul 
că avantajele economice (sau de altă natură) ar fi depășite de dezavantajele de mediu nu 
reprezintă, în sine, o încălcare a directivei. 

Concluzie 

Comisia adresează mulțumiri petiționarului pentru furnizarea raportului elaborat de 
consultanții Pick Everard Engineering, dar nu poate depista nicio încălcare a dreptului 
comunitar în această etapă.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 martie 2009

                                               
1 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor

anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
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Observațiile Comisiei referitoare la informațiile suplimentare furnizate de petiționar

Comisia a examinat informațiile suplimentare furnizate de petiționar, în special Protestul 
înaintat de Fairshare cu privire la proiectul de raport de mediu pentru ESM pentru Studiul 
strategic privind canalizarea zonei metropolitane (GDSDS) – decembrie 2007, și Evaluarea 
strategică de mediu pentru GDSDS, Raport de mediu – septembrie 20071 la care se referă 
protestul Fairshare.

În ceea ce privește Directiva ESM, Comisia confirmă faptul că cerințele formale ale directivei 
ESM au fost îndeplinite; raportul nu stabilește o anumită locație sau tehnologie.

În ceea ce privește presupusele încălcări ale directivei-cadru privind apa2, ale directivei
privind tratarea apelor reziduale urbane3, ale directivei privind păsările4 și ale directivei
privind habitatele 5, Comisia a făcut următoarea evaluare:

Directiva-cadru privind apa
Directiva-cadru privind apa stabilește două obiective de mediu esențiale pentru protecția 
apelor în ansamblul lor (râuri, lacuri, ape subterane și ape de coastă):
- realizarea/menținerea unei stări bune a apelor în general, până în 2015;
- prevenirea oricărei deteriorări a stării apelor.
Ca primă măsură, până la 22 decembrie 2004, trebuia să se finalizeze delimitarea districtelor 
hidrografice și să se efectueze o analiză a presiunilor și a impactului asupra apelor (rapoartele 
menționate la articolele 3 și 5). În raportul său privind punerea în aplicare din 20076, Comisia 
a descris rapoartele prezentate de Irlanda ca fiind între cele mai performante. Planurile și 
programele necesare realizării unei bune stări a apelor trebuie elaborate pe baza unei 
consultări publice ample, care să ofere cetățenilor, societății civile și ONG-urilor un drept de 
acces specific la toate documentele și informațiile de bază.
În ceea ce privește tarifarea apei, petiționarul menționează principiul recuperării costurilor 
serviciilor legate de apă precizat la articolul 9, care contribuie la realizarea obiectivelor de 
mediu ale directivei și garantează o contribuție adecvată a diferitelor utilizări ale apei. În 
schimb, statele membre pot să se abată de la principiul tarifării apei, în cazul în care se 
utilizează practici recunoscute, iar pentru o anumită activitate care implică utilizarea apei o 
continuare a acestor practici nu compromite scopurile și îndeplinirea obiectivelor directivei 

                                               
1 Studiul strategic privind canalizarea zonei metropolitane a fost comandat în 2001 ca o recunoaștere a necesității 

conștientizării la nivel regional a cerințelor actuale și viitoare în ceea ce privește infrastructura de evacuare 
și epurare a apelor uzate pentru zona metropolitană a orașului Dublin. Nivelul și ritmul evoluțiilor recente 
rezultate în urma unei puternice creșteri economice a sporit presiunea asupra sistemelor de canalizare 
existente și asupra râurilor.

2 Directiva 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000, astfel cum a fost modificată

3 Directiva 91/271/CEE, JO L 135, 30.5.1991, astfel cum a fost modificată

4 Directiva 79/409/CEE, JO L 103, 25.4.1979, astfel cum a fost modificată

5 Directiva 92/43/CEE, JO L 206, 22.7.1992, astfel cum a fost modificată

6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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privind apa. Atunci când statele membre optează pentru această variantă, ele trebuie să 
expună motivele în cadrul planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice, care trebuie 
prezentate până la 22 decembrie 2009. În același timp, directiva-cadru privind apa stabilește 
principiul conform căruia orice activitate de captare a apei necesită un permis, iar cererile 
pentru un astfel de permis trebuie să fie evaluate în raport cu obiectivele bunei stări a apei în 
ceea ce privește calitatea și cantitatea.
Proiectele de planuri de gestionare a bazinelor hidrografice trebuie prezentate până la 22
decembrie 2008, iar versiunea finalizată până la 22 decembrie 2009. Planurile și programele 
trebuie să respecte cerințele directivei.
Raportul de mediu în cauză nu aduce atingere deciziilor prevăzute în directiva-cadru privind 
apa. Este evident faptul că oricare din opțiunile alese trebuie să respecte directiva.
În acest moment, Comisia nu poate identifica o încălcare a directivei-cadru privind apa.

Directiva privind tratarea apelor reziduale urbane
Petiția face referire la mai multe dintre obiectivele directivei:
- tratamentul secundar, ca cerință minimă, tratamentul terțiar pentru deversările care 

depășesc o capacitate echivalând cu 10 000 de locuitori, în zonele sensibile sau în bazinul 
unor astfel de zone sensibile; cu toate acestea, în funcție de situația specifică, o tratare 
suplimentară ar putea fi indispensabilă pentru respectarea obiectivelor de mediu stabilite;

- limitarea scurgerilor (și, astfel, limitarea, printre altele, a infiltrațiilor apelor subterane în 
sistemele de canalizare) și limitarea poluării apelor receptoare care rezultă din 
supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor.

În schimb, aceste obligații trebuie respectate indiferent de opțiunea aleasă în cele din urmă 
pentru colectarea și tratarea apelor reziduale în zona metropolitană a orașului Dublin, atât în 
ceea ce privește numărul și cât și amplasamentul stațiilor de epurare a apelor uzate. Legislația 
UE, cum ar fi directiva privind tratarea apelor reziduale urbane și directiva-cadru privind apa,
stabilește obiectivele de mediu care trebuie realizate, dar nu specifică tehnologiile și 
amplasamentele instalațiilor. Mai mult, legislația este absolut neutră în ceea ce privește 
organizarea și forma de proprietate.

Directiva privind apa pentru scăldat
Toate plajele care intră în domeniul de aplicare al directivei privind apa pentru scăldat1

trebuie să respecte standardele de calitate stabilite în directivă, iar viitoarea infrastructură 
trebuie să garanteze în continuare respectarea acestor standarde. Obiectivele de calitate ale 
directivei privind apa pentru scăldat trebuie să facă parte din planurile de gestionare a 
bazinelor hidrografice cuprinse în directiva-cadru privind apa, menționată mai sus.

Zonele protejate conform directivelor privind păsările și habitatele
Comisia este conștientă de faptul că linia de coastă estică a Irlandei este bogată în zone Natura 
2000, cuprinse atât în directiva privind protejarea păsărilor cât și în directiva privind 
habitatele. În cadrul dezvoltării ulterioare a viitoarei infrastructuri de tratare a apelor 
reziduale, una dintre obligații va fi respectarea acestor zone speciale protejate sub aspectul 
planificării, al construcției și al funcționării.

                                               
1 Directiva 76/160/CEE, JO L 31, 5.2.1976, astfel cum a fost modificată; Directiva 2006/7/CE, JO L 64, 

4.3.2006
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Concluzie

În această etapă, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației UE în domeniul 
mediului. Aceasta va continua să examineze respectarea corespunzătoare a legislației 
respective pe măsură ce planificarea viitoarei infrastructuri de tratare a apelor uzate pentru 
zona metropolitană a orașului Dublin evoluează.

Comisia dorește să sublinieze faptul că, în conformitate cu directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului1, construcția unei stații de epurare a apelor reziduale cu o 
capacitate care depășește echivalentul unei populații de 150 000 de locuitori face obiectul unei 
evaluări obligatorii a impactului asupra mediului în ceea ce privește instalația, înainte ca 
permisul să poată fi eliberat.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE, JO L 175, 5.7.1985, astfel cum a fost modificată
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