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Komisja Petycji

8.10.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1843/2009, którą złożył Francis Pont (Francja) w sprawie poważnego 
zagrożenia dla zdrowia wynikającego z niewłaściwej eksploatacji 
oczyszczalni ścieków w Béziers (Francja)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Béziers 
(Francja), twierdząc, że przez ostatnie osiem lat mieszkańcy byli narażeni na poważne 
zagrożenia dla zdrowia. Zdaniem składającego petycję skargi kierowane do właściwych 
władz nie przyniosły żadnych rezultatów. Składający petycję tłumaczy, że zanieczyszczonym 
powietrzem trudno jest oddychać i że mieszkańcy zmagają się z rojami much w środku zimy. 
Zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy przez Komisję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Petycja

Niniejsza petycja zawiera pismo skierowane do władz lokalnych Sauvian (Francja) przez 
składającego petycję, w którym wyraża on swoje obawy związane z planowanym 
połączeniem systemu oczyszczania ścieków gminy Sauvian z oczyszczalnią ścieków gminy 
Béziers, czemu towarzyszyć ma zamknięcie oczyszczalni ścieków dotychczas funkcjonującej 
dla gminy Sauvian. Składający petycję twierdzi, że oczyszczalnia ścieków gminy Béziers jest 
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zbyt mała, wydziela nieprzyjemny zapach, jest przyczyną hałasu związanego z ruchem 
ciężarówek oraz powoduje dyskomfort wynikający z gromadzenia się much, a wszelkie 
dodatkowe połączenia spowodują spotęgowanie tego problemu.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Unijne akty prawne dotyczące środowiska naturalnego, które odnoszą się do wyżej 
wymienionych kwestii to: -

 dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych1;
 dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko2; oraz
 dyrektywa ramowa w sprawie odpadów3.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych: Dyrektywa ta ustanawia 
dopuszczalne wartości związane z oczyszczaniem ścieków pochodzących z obszarów 
zabudowanych („aglomeracji”) przekraczających określoną wielkość. Zarówno oczyszczalnia 
ścieków w Béziers (o wydajność obliczeniowej dla równoważnej liczby mieszkańców 
130 0004), jak i oczyszczalnia ścieków w Sauvian (o wydajności obliczeniowej 3300 RLM) 
mieści się w zakresie objętym przez dyrektywę. Dane zebrane podczas kontroli wykazują:

- przestrzeganie postanowień dyrektywy dotyczących wyposażenia oczyszczalni; oraz
- przestrzeganie postanowień dyrektywy dotyczących funkcjonowania oczyszczalni 
(dopuszczalne wartości).

Dane zebrane podczas kontroli są publicznie dostępne w systemie informacyjnym 
Ministerstwa Ekologii, Energii, Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Morskiej Francji 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

Komisja podkreśla, że państwa członkowskie mają prawo i obowiązek podejmowania decyzji 
dotyczących tego, czy oczyszczanie ścieków danej gminy będzie odbywało się w osobnej 
oczyszczalni, czy w oczyszczalni wspólnej dla wielu gmin. 

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: Przedsięwzięcia, które mogą mieć 
znaczący wpływ na środowisko są przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko, co 
również dotyczy oczyszczalni ścieków: Wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności ponad 
150 000 RLM podlegają obowiązkowej ocenie oddziaływania na środowisko (art. 4 ust. 1 
oraz załącznik I), natomiast w przypadku mniejszych oczyszczalni państwa członkowskie 
muszą zadecydować, czy dana oczyszczalnia wymaga przeprowadzenia oceny lub ustalić 
odpowiednie progi lub kryteria. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie 
                                               
1 dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L135 z 30.5.1991.
2 dyrektywa 85/337/EWG, Dz.U. L175 z dnia 5.7.1985.
3 dyrektywa 2008/98/WE, Dz.U. L312 z dnia 22.11.2008.

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF

4 równoważna liczba mieszkańców = jednostka miary zanieczyszczenia ścieków, gdzie 1 
RLM (równoważna liczba mieszkańców) to średnia ilość zanieczyszczeń produkowana przez 
jedną osobę w ciągu jednego dnia.
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w przypadku zmian w projekcie lub przedłużenia prac. 

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów: Postanowienia dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów regulują kwestie związane z oczyszczaniem ścieków w zakresie, którego nie 
obejmują inne przepisy wspólnotowe lub krajowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedmiotowej 
dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane są przedsięwziąć niezbędne środki mające na 
celu przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej związanej z obróbką odpadów, w tym 
oczyszczaniem ścieków. 

Z dostępnych informacji wynika, że władze francuskie zdają sobie sprawę z potrzeby 
rozbudowania i unowocześnienia oczyszczalni ścieków w Béziers w celu dostosowania jej do 
nowych potrzeb. Decyzja w tej sprawie wydana przez Communauté d'Agglomération Béziers 
z dnia 20.05.20101przewiduje, że wydajność przedmiotowej oczyszczalni ścieków będzie 
w przyszłości wynosiła 200 000 RLM.

Wnioski

Właściwe władze francuskie podjęły decyzję o rozbudowaniu oczyszczalni ścieków 
w Béziers. W związku z powyższym władze te zobowiązane są do przestrzegania 
odpowiednich przepisów unijnych, tj. dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych, dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz dyrektywy 
ramowej w sprawie odpadów. 

                                               
1Źródło: http://www.beziers-agglo.org/, 
http://abcontre-les-nuisances.asso-
web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf


