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Subiect: Petiția nr.1116/2009, adresată de H.L., de cetățenie poloneză, privind o stație de 
epurare a apelor reziduale din orașul Luzino din nordul Poloniei, care are un 
impact negativ asupra mediului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că stația de epurare a apelor uzate din Luzino, care a fost construită în 
imediata vecinătate a unei zone rezidențiale, contravine reglementărilor în materie de mediu 
în vigoare. De asemenea, acesta subliniază faptul că efectele dezagreabile legate de mirosul și 
zgomotul produs de aceasta nu afectează doar calitatea vieții populației locale, ci reprezintă, 
în același timp, un risc pentru sănătatea acesteia. Întrucât plângerile sale adresate autorităților 
naționale responsabile nu au dus la niciun rezultat, acesta solicită Parlamentului European să 
intervină.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 iulie 2010.

„Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale1 stabilește obiective de mediu 
pentru tratarea apelor reziduale, și anume că fiecare stație de tratare trebuie să atingă anumite 
obiective concretizate prin cifre în ceea ce privește tratarea. Cu toate acestea, directiva 
respectivă nu recomandă și nu interzice nicio tehnologie. Statele membre au dreptul și 

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52.
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responsabilitatea de a selecta tehnologia corespunzătoare disponibilă; în cazul în care apelează 
la instrumente de finanțare ale UE, în cadrul politicii de coeziune, de exemplu, statele membre 
trebuie să se conformeze principiilor și condițiilor pertinente. 

În ceea ce privește inconvenientele olfactive și fonice, Comisia remarcă faptul că dispozițiile 
Directivei-cadru 2006/12/CE1 privind deșeurile se aplică apelor reziduale atunci când acestea 
nu fac obiectul altor acte ale legislației Uniunii sau de drept intern și că această directivă 
prevede că tratarea deșeurilor trebuie să evite inconvenientele fonice sau olfactive2.

În ceea ce privește evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, Directiva 2002/49CE3

constituie legislația Uniunii aplicabilă. Această directivă lasă statelor membre libertatea de a 
decide valorile-limită ale zgomotului ambiental și alte măsuri destinate să reducă zgomotul. În 
conformitate cu directiva susmenționată, statele membre trebuie să întocmească hărți acustice 
strategice și planuri de acțiune destinate gestionării zgomotului ambiental pentru anumite 
zone puternic expuse, ca, de exemplu, aglomerațiile de peste 250 000 de locuitori. Potrivit 
raportului primit din partea autorităților poloneze, orașul Luzino nu se încadrează în domeniul 
de aplicare al directivei, deoarece are aproximativ 7 000 de locuitori.

Un proiect de extindere a unei stații de tratare a deșeurilor, precum cel prezentat de petiționar, 
se încadrează, de asemenea, în domeniul de aplicare al Directivei 85/337/CEE, astfel cum a 
fost modificată4 (Directiva EIM). În conformitate cu Directiva EIM, proiectul se poate încadra 
în domeniul de aplicare al anexei II punctul 11 litera (c) - „Instalații pentru evacuarea 
deșeurilor industriale și menajere (altele decât cele menționate în anexa I)”, corelată cu anexa 
II punctul 13: „orice modificare sau extensie a proiectelor menționate în anexa I sau în anexa 
II, deja autorizate, executate sau în curs de executare, care pot avea efecte negative 
semnificative asupra mediului”.

Pentru proiectele menționate în anexa II, statele membre trebuie să determine, fie prin 
examinarea fiecăruia în parte, fie pe baza unor criterii sau limite, dacă acestea urmează să facă 
obiectul unei evaluări din cauza posibilelor efecte importante asupra mediului, luând în 
considerare criteriile pertinente de selecție din anexa III la directiva susmenționată. Dacă 
autoritățile competente ale statelor membre hotărăsc că proiectul poate avea efecte importante 
asupra mediului înconjurător, se impune o evaluare a efectelor asupra mediului (EIM). În 
cadrul acestei evaluări, trebuie luate în considerare atât efectele directe ale proiectului, cât și 
cele indirecte, iar informațiile de mediu transmise de către inițiatorul proiectului autorităților 
competente trebuie să includă informațiile relevante menționate la articolul 5 alineatul (3) din 
Directiva EIM. În plus, în cadrul procedurii EIM, trebuie desfășurate și consultări cu publicul 
și cu alte autorități care ar putea fi interesate de proiect deoarece au responsabilități în materie 
de mediu, iar decizia de autorizare a proiectului trebuie să aibă în vedere rezultatele 

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9-21.
2 Directiva 2006/12/CE, JO L 114, 27.4.2006, articolul 4 alineatul (1): „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; . . ."
3 JO L 189, 18.7.2002, p. 12-25.
4 Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului (Directiva EIM) (JO L 175, 5.7. 1985, p. 40), astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE 
(JO L 73, 14.3.1997, p. 5) și 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003, p.17).
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consultărilor susmenționate și informațiile pe care inițiatorul proiectului le pune la dispoziția 
autorităților competente în cadrul procedurii EIM. În cele din urmă, decizia de a acorda sau a 
refuza autorizația de începere a proiectului trebuie să poată fi consultată de public. 

Petiționarul se referă totodată la o subvenție care ar fi fost acordată ilegal de către prefectul 
provinciei Pomerania pentru extinderea instalațiilor. Petiția nu oferă suficiente detalii cu 
privire la această subvenție și, prin urmare, nu se poate stabili dacă aceste fonduri au fost 
acordate în cadrul unei finanțări din partea Uniunii Europene. 

Concluzii

Pe baza informațiilor oferite de către petiționar, Comisia nu are niciun motiv să presupună că 
directivele privind tratarea apelor urbane reziduale, zgomotul ambiental și EIM nu au fost 
corect aplicate. Dacă petiționara poate furniza informații mai detaliate care să permită 
Comisiei să evalueze chestiunea prin prisma directivei menționate mai sus, Comisia va fi în 
măsură să studieze în continuare aspectele semnalate.


