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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0396/2009, adresată de Salvatore Fatone, de cetățenie italiană, 
însoțită de 152 de semnături, privind stația de epurare a apei din Cuma-
Licola, Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă mirosul greu provenit de la stația de epurare a apei care epurează o mare 
parte din apele reziduale din Napoli și din localitățile din împrejurimi. Petiționarul precizează 
că demonstrațiile, protestele, articolele din presă și plângerile oficiale sunt ignorate de 
instituții sau sunt folosite de politicieni în interes politic. Totuși, nu se face nimic pentru 
ameliorarea situației de fapt. Numai iarna, când ușile și ferestrele sunt închise, locuitorii din 
Cuma-Licola nu sunt expuși mirosului greu. Petiționarul susține că stația nu funcționează 
corect și că acest lucru provoacă poluarea apei mării în apropiere. Acesta solicită ajutorul 
Parlamentului pentru ca membrii comunității sale să aibă condiții de viață normale. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

În temeiul Directivei 85/337/CEE1 a Consiliului, astfel cum a fost modificată, privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (cunoscută drept 
Directiva de evaluare a impactului asupra mediului sau EIA), proiectele care ar putea avea 
efecte importante asupra mediului, în temeiul, inter alia, al naturii, al dimensiunii sau al 
localizării lor, trebuie să constituie obiectul unei evaluări a efectelor lor asupra mediului, 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40; JO L 73, 14.3.1997, p. 5; JO L 156, 25.6.2003, p. 17.
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înainte de a fi autorizate. Stațiile de tratare a apelor urbane reziduale intră sub inciden�a 
domeniului de aplicare a directivei. 

Mirosurile posibile care provin de la o astfel de stație de tratare a apelor urbane reziduale 
trebuiau să fi fost evaluate în raportul EIA; cu toate acestea, petiționarul nu furnizează 
informații cu privire la îndeplinirea sau nu a unei astfel de proceduri. Într-adevăr, petiționarul 
susține clar că nu pune la îndoială existența stației de tratare a apelor reziduale; acesta este 
mai degrabă îngrijorat de posibila funcționare defectuoasă a acesteia.

Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării1 (IPPC) prevede că 
instalațiile care intră sub inciden�a domeniului său de aplicare trebuie să funcționeze în 
conformitate cu permisele care includ valori limită ale emisiilor pe baza celor mai bune 
tehnici disponibile (BAT), determinate pentru a preveni și, acolo unde nu este posibil, pentru 
a reduce în ansamblu emisiile și impactul acestora asupra mediului în întregul său. Prin 
urmare, prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, apă și sol trebuie abordată prin intermediul 
permiselor de mediu emise în conformitate cu Directiva IPPC. Directiva reglementează 
anumite categorii de activități de gestionare a deșeurilor. Presupusa funcționare defectuoasă a 
unei stații de tratare a apelor reziduale de acest tip este o chestiune care trebuie abordată în 
baza procedurii de soluționare locală a plângerilor în conformitate cu dispozițiile naționale.

Concluzie

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislației 
comunitare în materie de mediu.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Informațiile suplimentare transmise de petiționar includ articole de presă („Il Mattino”, „La 
Repubblica”) în care se subliniază că actualele deversări provenite de la stația de tratare a 
apelor reziduale nu respectă valorile-limită aferente deversărilor de ape reziduale și 
contaminează apele pentru scăldat din apropiere, cu implicații economice majore asupra 
turismului din regiune. 

În ceea ce privește tratarea apelor reziduale, legislația UE în materie de mediu stabilește 
obligații clare în temeiul Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale2:
 colectarea apelor reziduale în toate așezările („aglomerări”) cu o populație de peste 2 000 

de locuitori sau echivalent de poluare cu ape reziduale („echivalent-locuitor”);
 tratarea apelor reziduale, nivelul de tratare depinzând de dimensiunea aglomerării și 

caracteristicile apelor afectate; în cazul zonei metropolitane Napoli, inclusiv Pozzuoli, 
nivelul de tratare necesar este tratarea secundară3;

 stațiile de tratare a apelor reziduale trebuie exploatate și întreținute astfel încât să respecte 
valorile-limită ale emisiilor - în acest caz, cele referitoare la tratarea secundară – și trebuie 
să facă obiectul unei monitorizări constante a deversărilor pentru a se atesta 

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
2 Directiva 91/271/CEE, JO L 135 din 30.5.1991.
3 Astfel cum se specifică în anexa I.B, tabelul 1, din Directiva 91/271/CEE; detaliile privind celelalte așezări și 
apele afectate considerate zone sensibile sunt prevăzute de directivă, dar nu vor fi luate în discuție aici.
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conformitatea; directiva stabilește un număr minim de eșantioane, precum și metode de 
referință pentru monitorizare;

 statele membre trebuie să păstreze informațiile colectate în urma monitorizării stațiilor de 
tratare a apelor reziduale și să le pună la dispoziția Comisiei, la cerere.

După examinarea informațiilor furnizate de petiționar, precum și a informațiilor suplimentare 
disponibile pe internet, Comisia se arată serios preocupată de situația respectării de către Italia 
a dispozițiilor Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. Comisia a solicitat 
autorităților italiene informații referitoare la funcționarea stației de tratare a apelor reziduale 
din Cuma.

În ceea ce privește problema mirosurilor neplăcute provenind de la stația de tratare, se pare că 
aceasta este cauzată de funcționarea defectuoasă a stației respective; deși Directiva privind 
tratarea apelor urbane reziduale nu stabilește cerințe specifice legate de gestionarea 
mirosurilor, o stație de tratare care funcționează în mod normal nu ar trebui, practic, să 
cauzeze emanarea unor mirosuri neplăcute de amploare. În consecință, în acest stadiu, 
Comisia se va concentra pe aspectele legate de funcționarea adecvată a stației de tratare, în 
conformitate cu Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale. De asemenea, Comisia 
dorește să menționeze că dispozițiile Directivei-cadru privind deșeurile1 se aplică apelor 
reziduale în situațiile în care acestea nu intră sub incidența altor acte legislative comunitare 
sau naționale și că această directivă conține dispoziții privind evitarea mirosurilor neplăcute 
provenite din tratarea deșeurilor.

Concluzie

Având în vedere informațiile suplimentare furnizate de petiționar, Comisia a solicitat 
autorităților italiene informații referitoare la funcționarea stației de tratare a apelor reziduale și 
conformitatea acesteia cu dispozițiile Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. După 
primirea unui răspuns din partea autorităților italiene, Comisia va informa Parlamentul 
European în acest sens, printr-o comunicare suplimentară.

                                               
1 Directiva 2006/12/CE, JO L 114 din 27.4.2006, articolul 4 alineatul (1) prevede că: „Statele membre iau 
măsurile necesare pentru a asigura că deșeurile se recuperează sau se elimină fără a periclita sănătatea oamenilor 
și fără a utiliza procese sau metode care ar putea fi dăunătoare pentru mediu, în special:.. (b) fără a cauza 
neplăceri prin zgomot sau mirosuri;. .”


