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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1843/2009, adresată de Francis Pont, de cetățenie franceză, privind 
riscurile grave asupra sănătății rezultate în urma gestionării defectuoase a 
stației de epurare a apelor reziduale provenite de la rețeaua de canalizare din 
orașul Béziers (Franța)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă gestionarea defectuoasă a stației de epurare a apelor reziduale provenite 
de la rețeaua de canalizare din orașul Béziers (Franța), susținând că, în ultimii opt ani, 
locuitorii au fost expuși unor riscuri grave pentru sănătate. Potrivit petiționarului, plângerile 
depuse la autoritățile competente nu au dus la niciun rezultat. Petiționarul explică faptul că 
aerul a devenit imposibil de respirat și că există muște chiar și în mijlocul iernii. Acesta 
solicită Parlamentului European să determine Comisia să analizeze situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Petiția

Petiția conține o scrisoare trimisă de petiționar autorităților locale din Sauvian (Franța), în 
care își exprimă îngrijorarea față de proiectul de racordare a sistemului de canalizare din 
Sauvian la stația de tratare a apelor reziduale din orașul vecin Béziers, cu închiderea, în 
același timp, a stației existente de epurare a apelor reziduale din municipiul Sauvian. 
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Petiționarul este îngrijorat de faptul că stația de epurare din Béziers este insuficientă, că 
generează mirosuri neplăcute, poluare fonică provenită de la camioane și prezența iritantă a 
muștelor și că orice racordare suplimentară ar agrava această situație.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Actele legislative comunitare relevante în materie de mediu pentru petiția de față sunt:

 Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale1;
 Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului2; și
 Directiva-cadru privind deșeurile3. 

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale: Directiva stabilește valori-limită pentru 
tratarea apelor reziduale provenite de la așezări („aglomerări”) care depășesc o anumită 
dimensiune. Atât stația de epurare a apelor reziduale din Béziers (capacitate nominală 130 
000 echivalent-locuitori4), cât și cea din Sauvian (sarcină nominală 3 300 echivalent-locuitori) 
intră în domeniul de aplicare a directivei. Datele de monitorizare arată:

- respectarea directivei în ceea ce privește echipamentele stației; și
- respectarea directivei în ceea ce privește performanța stației (valorile-limită).

Datele de monitorizare sunt disponibile publicului prin intermediul sistemului de informare al 
Ministerul francez al Ecologiei, Energiei, Dezvoltării Durabile si Marii 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

Comisia subliniază că este dreptul și responsabilitatea statelor membre să decidă dacă să 
asigure epurarea apelor reziduale pentru un municipiu într-o stație de epurare separată sau 
într-o singură stație împreună cu alte municipii. 

Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului: Unele proiecte care pot a avea efecte 
importante asupra mediului se supun unei evaluări a impactului, printre care și stațiile de 
epurare a apelor reziduale: Toate stațiile de tratare a apelor reziduale cu o capacitate care 
depășește 150 000 echivalent-locuitori sunt supuse unei evaluări obligatorii a impactului 
[articolul 4 alineatul (1) și anexa I], în timp ce pentru stațiile de dimensiuni mai reduse, statele 
membre trebuie să stabilească, pe baza unei analize de la caz la caz sau pe baza pragurilor sau 
a criteriilor, dacă este necesară o evaluare a impactului. Aceste dispoziții se aplică, de 
asemenea, în cazul modificării sau extinderii proiectelor. 

Directiva-cadru privind deșeurile: Dispozițiile Directivei-cadru privind deșeurile se aplică în 
cazul apelor reziduale atunci când acestea nu intră sub incidența unei alte legislații naționale 
                                               
1 Directiva 91/271/CEE, JO L135, 30.5.1991.
2 Directiva 85/337/CEE, JO L175, 5.7.1985.
3 Directiva 2008/98/CE, JO L312, 22.11.2008.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
4 Echivalent-locuitor = unitate de determinare a poluării apei menajere, echivalentă cu 
poluarea medie zilnică produsă de o persoană.
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sau comunitare. În temeiul articolului 4 alineatul (1), directiva obligă statele membre să ia 
măsurile necesare pentru a evita neplăcerile cauzate de zgomot sau mirosuri în procesul de 
tratare a deșeurilor, inclusiv a apelor reziduale. 

Din informațiile disponibile, este evident că autoritățile franceze sunt conștiente de 
necesitatea extinderii și a modernizării stației de epurare a apelor reziduale din Béziers, pentru 
a răspunde nevoilor viitoare. Decizia relevantă adoptată de Communauté d'Agglomération 
Béziers Méditerranée din 20 mai 20101 prevede o capacitate preconizată a stației de epurare a 
apelor reziduale de 200 000 echivalent-locuitori.

Concluzii

Autoritățile franceze responsabile au luat decizia de a extinde stația de epurare a apelor 
reziduale din Béziers. Prin urmare, va fi responsabilitatea autorităților să respecte prevederile 
legislației UE în domeniu, și anume Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale, 
Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului și Directiva-cadru privind deșeurile. 

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


