
CM\667749RO.doc PE 388.741
Traducere externă

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiţii

7.05.2007

 COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0155/2006 adresată de dl. Robert Twiss de naţionalitate irlandeză, în numele 
Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG), privind poluarea apelor locale ca 
rezultat al activităţii Unităţii de tratare a apelor reziduale Purcellsinch (PWWTP), de 
lângă Kilkenny (Irlanda)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în numele Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG), solicită 
Parlamentului European să intervină pentru a interzice Consiliului local din Kilkenny 
(Irlanda) să emită o licenţă către Unitatea de tratare a apelor reziduale Purcellsinch, situată la 
3 km în afara oraşului, prin care se acordă acesteia dreptul de a-şi mări capacitatea. 
Petiţionarul reclamă emisiile zilnice de gaze toxice ale unităţii şi volumul mare de ape 
reziduale netratate care sunt deversate în râul Nore cauzând poluarea apelor locale.
Petiţionarul susţine că autorităţile locale nu ar trebui să acorde o astfel de licenţă până la 
momentul în care unitatea va pune la dispoziţie o fişă de întreţinere, gestionare şi funcţionare 
corectă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 27 iunie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii. 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I.    PETIŢIE - REZUMATUL FAPTELOR

Prin această petiţie este exprimată îngrijorarea privind apele reziduale şi mirosul neplăcut 
cauzat prin deversarea acestora de către Unitatea de tratare a apelor reziduale Purcellsinch
(UWWTP), care deserveşte oraşul Kilkenny din sud-estul Irlandei. Se reclamă faptul că 
UWWTP cauzează eliberarea de noxe care duc la ameţeli severe, stare de vomă şi iritaţii ale 
ochilor sesizate de către locuitorii oraşului şi care afectează mediul de afaceri local. De 
asemenea, se reclamă că unitatea ar avea probleme privind capacitatea, ar fi întreţinută 
deficitar şi că deversează ape reziduale netratate în râul Nore cauzând poluarea râului în aval. 
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Se face referire şi la manipularea unui volum mare de ape reziduale industriale de către 
UWWTP. Petiţionarii fac referire la numeroase înfăţişări fără rezultat în faţa autorităţilor 
locale competente, precum şi în faţa Agenţiei de Protecţie a Mediului din Irlanda (EPA) 
solicitându-se luarea de măsuri.

II. Comentariile Comisiei privind petiţia 

Din dovezile puse la dispoziţie reiese existenţa unor probleme referitoare la mirosurile
neplăcute şi tratamentul neadecvat al apelor reziduale în cadrul UWWTP Purcellsinch. Sunt 
relevante în materie câteva texte din legislaţia europeană privind mediul.

Tratarea apelor reziduale

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor reziduale urbane creează cadrul legislativ pentru 
colectarea şi tratarea apelor reziduale în interiorul Comunităţii. Aceasta impune ca statele 
membre să identifice zonele sensibile1 şi să se asigure că apele reziduale deversate în aceste 
zone fac obiectul unor prevederi stricte de tratare a apelor reziduale, care includ atât 
îndepărtarea nutrienţilor, cât şi tratament biologic2. Râul Nore, din sudul oraşului Kilkenny, a 
fost identificat ca zonă sensibilă, iar oraşul Kilkenny deversează apele reziduale în această 
zonă sensibilă. Volumul deversărilor este echivalent cu cel al unui număr de 110 000 de 
persoane (ceea ce reprezintă deversări industriale semnificative în sistemul de colectare a
apelor reziduale urbane, având în vedere că numărul locuitorilor din zonă este de mai puţin de 
un sfert din această cifră). Pentru a fi în conformitate cu directiva, deversările aferente 
oraşului trebuie să facă subiectul unor cerinţe stricte de tratare. Deversările de ape reziduale 
industriale în sistemul de colectare trebuie, de asemenea, să îndeplinească anumite cerinţe3.

În prezent există o procedură a Comisiei deschisă „pe orizontală”4 privind încălcarea 
dispoziţiilor comunitare împotriva Irlandei care include netratarea cu stricteţe a deversărilor în
Kilkenny5. Cele mai noi informaţii disponibile, din luna iulie 2006, duc la concluzia că trebuie 
furnizat pentru oraş un tratament chiar mai strict. Efectuarea unui astfel de tratament face 
obiectul unui program de investiţii cu data de începere indicată în 2007. În data de 21 martie 
2007, Comisia a decis să transmită Irlandei un Aviz motivat suplimentar care abordează
printre altele şi incapacitatea efectuării unui tratament mai strict în Kilkenny. 

Autorizarea deversărilor

Directiva 76/464/CEE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în 
mediul acvatic al Comunităţii6 stabileşte cadrul legislativ pentru controlarea evacuării
anumitor substanţe periculoase în apele de suprafaţă. Substanţele în cauză le includ pe cele 
care se găsesc în apele reziduale urbane. Directiva 76/464/CE este abrogată de Directiva
2006/11/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea 

                                               
1 Articolul 5(1)
2 A se vedea articolul 5 alin. (2),(3) şi (4)
3 Articolul 11 din Directivă
4 Procedura a fost deschisă pentru a aborda problemele generale ale nedesemnării zonelor sensibile şi ale 
netratării în mod mai strict a apelor reziduale.
5 2000/2047
6 JO 1976 L 129, p. 23



CM\667749RO.doc 3/4 PE 388.741
Traducere externă

RO

cauzată de deversarea anumitor substanţe periculoase în mediul acvatic al Comunităţii (a se 
vedea articolul 13). Cu toate acestea, sunt îndeplinite obligaţiile de fond. 

În Cauza C-282/02, Comisia c. Irlanda, Curtea Europeană de Justiţiei a reţinut că Irlanda nu a 
respectat prevederile directivei şi nici nu a pus în funcţionare un sistem de autorizare pentru 
anumite evacuări al autorităţilor locale. Irlanda a indicat că intenţionează să pună în funcţiune
un sistem de autorizare în conformitate cu care Agenţia de Protecţie a Mediului din Irlanda 
(EPA) să fie responsabilă pentru acordarea de licenţe pentru evacuări de către autorităţile
locale individuale – inclusiv de către cele din Kilkenny – în conformitate cu prevederile 
directivei. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat. Acest aspect face obiectul acţiunii 
juridice în desfăşurare a Comisiei. În data de 21 martie 2007, Comisia a decis să transmită 
Irlandei un Aviz motivat conform articolului 228 din Tratat cu privire la nerespectarea 
hotărârii.

Gestionarea mirosurilor neplăcute

Directivele 91/271/CEE şi 76/464/CEE fac referire la controlul poluării apelor. Acestea nu se 
adresează problemelor de tipul stărilor de ameţeală cauzate de mirosul neplăcut cauzat de 
netratarea apelor reziduale. Directiva 2006/12/CE - anterior Directiva 75/442/CEE7 - privind 
deşeurile stabileşte cadrul legislativ pentru gestionarea deşeurilor, inclusiv cu referire la 
mirosurile degajate de acestea. Printre altele, prevede obligaţia de evacuare a deşeurilor fără a 
cauza zgomote sau mirosuri neplăcute8. Directiva conţine dispoziţii privind apele reziduale în 
măsura în care acestea nu sunt reglementate în legislaţia naţională sau europeană.

În urma unui număr mare de reclamaţii privind cauzarea de mirosuri neplăcute prin deversări 
efectuate de către unităţile de tratare a apelor reziduale din Irlanda, inclusiv o reclamaţie 
privind activitatea Purcellsinch, Comisia a deschis o procedură de încălcare împotriva 
Irlandei9 în baza absenţei unor măsuri adecvate de aplicare pentru Directiva 75/442/CEE. În 
urma acestei proceduri, Irlanda a adoptat noi norme legislative la sfârşitul anului 2005 
impunând obligaţii autorităţilor locale cu privire la gestionarea mirosurilor neplăcute cauzate 
de către unităţile de tratare a apelor reziduale acordând EPA un rol de supraveghere.

III. Concluzii

Ca parte dintr-un caz „pe orizontală” pe scară mai largă, Comisia continuă acţiunea juridică
cu privire la eşecul autorităţilor irlandeze de a supune deversările apelor reziduale din 
Kilkenny la un tratament mai strict. Prin prezenta îşi exprimă dorinţa de a asigura standarde 
mai înalte cu privire la tratarea apelor reziduale existente în oraş.
De asemenea, Comisia, a acţionat şi în vederea asigurării unei legislaţii care să prevadă un 
control mai strict şi mai independent privind gestionarea deversărilor şi mirosurilor neplăcute 
cauzate de către unităţile de tratare a apelor reziduale urbane din Irlanda. Acest lucru a dus la 
apariţia unei noi legislaţii irlandeze care abordează gestionarea mirosurilor neplăcute în 
unităţile de tratare a apelor reziduale urbane.
                                               
7 Directiva 2006/12/CE reprezintă o codificare a Directivei 75/442/CEE
8 Articolul 4
9 Încălcare 2000/4158
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