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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0015/2007, adresată de Manuel Barrios Hernandez, de cetăţenie 
spaniolă, privind impactul funcţionării uzinei de tratare a apelor reziduale 
din Maqua (Asturia) asupra locuitorilor din apropiere

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se plânge de mirosurile neplăcute cauzate de activitatea uzinei de tratare a apelor 
reziduale EDAR din Maqua (Asturia). Petiţionarul susţine că uzina este amplasată prea 
aproape de zona rezidenţială şi că procesul de tratare nu se desfăşoară în mod corespunzător. 
Petiţionarul susţine că rezidenţii au solicitat autorităţilor competente să investigheze situaţia, 
însă nu au primit încă niciun răspuns. Petiţionarul solicită ajutorul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 septembrie 2007

Petiţia se referă la funcţionarea defectuoasă a uzinei de tratare a apelor urbane reziduale 
(UWWTP) din Maqua (Asturia), precum şi la colectarea inacceptabilă a apelor reziduale.
Directiva 91/271/CEE1 privind tratarea apelor urbane reziduale este relevantă deoarece 
aceasta stabileşte cadrul pentru colectarea şi tratarea apelor reziduale în Comunitate: 

                                               
1 Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.05.1991, p. 40).
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 Articolul 3 prevede că toate aglomerările al căror echivalent-locuitor (EL) este mai mare 
de 15 000 trebuie să fie echipate cu sisteme de colectare pentru apele urbane reziduale 
până cel târziu la 31 decembrie 2000;

 Articolul 4 prevede că apele urbane reziduale care provin de la toate aglomerările cu EL 
mai mare de 15 000 trebuie să facă obiectul unui tratament secundar înainte de a fi 
evacuate până cel târziu la 31 decembrie 2000;

 Articolul 5 prevede că apele urbane reziduale care provin de la toate aglomerările cu EL 
mai mare de 10 000 care deversează în zone sensibile, trebuie să facă obiectul, înainte de a 
fi evacuate, unui tratament mai avansat decât cel secundar.

Petiţionarul afirmă că UWWTP din Maqua este prost proiectată, pusă în funcţiune într-un 
mod defectuos (la 20-30 % din capacitate) şi aceasta are un impact negativ asupra vieţii 
locuitorilor din împrejurimi (mirosuri neplăcute, insecte). De asemenea, petiţionarul se plânge 
de colectarea neadecvată a apelor reziduale industriale şi domestice de-a lungul râului Aviles.
Petiţionarul solicită ca situaţia să fie investigată de Comisie.

Observaţiile Comisiei

Din petiţie lipsesc informaţiile detaliate. Cu toate acestea, pe baza unei surse externe de 
informaţii1, Comisia presupune că UWWTP din Maqua serveşte aglomerării urbane Aviles.
Aglomerarea urbană Aviles produce o sarcină cu un echivalent-locuitor mai mare de 15 000. 
Aceasta nu evacuează ape reziduale într-o zonă sensibilă. Apele reziduale ale acesteia trebuie 
supuse unui tratament secundar.
O procedură orizontală privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Spaniei este în curs 
de desfăşurare. Procedura se referă la lipsa de conformitate cu cerinţele colectării şi tratării 
apelor urbane reziduale pentru multe aglomerări urbane spaniole cu un echivalent-locuitor 
mai mare de 15 000 care deversează ape reziduale în zone normale (adică care solicită un 
tratament secundar). Aglomerarea Aviles este inclusă în acest caz pentru încălcarea articolelor 
3 şi 4 din directivă.

Concluzii
Chestiunea prezentată de petiţionar este deja tratată de Comisie în cadrul procedurii de 
încălcare a dreptului comunitar mai sus-menţionate .  Comisia va informa Comisia pentru 
petiţii cu privire la rezultatul procedurii. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 7 martie 2007

Petiţia se referă la funcţionarea defectuoasă a uzinei de tratare a apelor urbane reziduale 
(UWWTP) din Maqua (Asturia), precum şi la colectarea inacceptabilă a apei reziduale.
Comisia a emis o primă comunicare în iulie 2007, în care se angaja să ofere Comisiei pentru 
petiţii informaţii suplimentare privind rezultatul unei proceduri de încălcare aflate în curs de 
desfăşurare. 
O scrisoare de punere în întârziere oficială suplimentară a fost trimisă Regatului Spaniei la 
data de 29 iunie 2007 în cadrul unei proceduri orizontale de încălcare a dreptului comunitar

                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-

saneamiento/comarca-aviles.htm
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privind punerea în aplicare defectuoasă a Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor 
urbane reziduale1.

În răspunsul lor referitor la aglomerarea urbană din Aviles, autorităţile spaniole au declarat că:
- este colectată 100% din încărcătura poluantă (populaţie echivalentă de 166 300);

- uzina de tratare a apei urbane reziduale din Maqua are o capacitate de tratare pentru o 
populaţie echivalentă de 225 000 şi din anul 2004 este echipată cu instalaţii de tratare 
secundare. Modul de efectuare a tratării apei reziduale este în conformitate cu cerinţele 
Directivei 91/271/CEE.

Problema prezentată de petiţionar este abordată, în prezent, în cadrul unei proceduri orizontale 
de încălcare a dreptului comunitar iniţiată de Comisie împotriva Regatului Spaniei. Comisia 
pentru petiţii va fi ţinută la curent în ceea ce priveşte evoluţia acestei proceduri.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

În comunicarea sa anterioară, Comisia s-a referit la procedura orizontală de încălcare a 
dreptului comunitar aflată în curs de desfăşurare împotriva Spaniei care a inclus aplicarea 
necorespunzătoare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale în aglomerarea  
Aviles. 

În mai 2010, Comisia a hotărât, în cadrul procedurii de încălcare mai sus-menţionate, să 
intorducă o acţiune împotriva Regatului Spaniei la Curtea Europeană de Justiţie pentru 
aplicarea necorespunzătoare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale2. Cu toate 
acestea, în conformitate cu informaţiile aflate la dispoziţia Comisiei, uzina de tratare a apelor 
reziduale care serveşte aglomerarea Aviles continuă să funcţioneze în conformitate cu 
obiectivele ecologice ale directivei (concluziile rapoartelor din 2009-2010 ale statelor 
membre). În consecinţă, procedura de încălcare a dreptului comunitar nu mai include 
aglomerarea respectivă.

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale nu conţine dispoziţii specifice care privesc 
mirosul neplăcut sau greu. Cu toate acestea, dispoziţiile Directivei-cadru prvind deşeurile3 se 
aplică apelor reziduale în cazul în care acestea nu intră sub incidenţa altei legislaţii 
comunitare sau naţionale. La articolul 4 alineatul (1), această directivă prevede obligativitatea 
statelor membre de a lua măsurile necesare pentru a evita neplăcerile cauzate de mirosurile 
rezultate în urma tratării deşeurilor, inclusiv a apelor reziduale.

Pe baza dispoziţiilor Directivei-cadru privind deşeurile, Comisia a solicitat autorităţilor 
spaniole, după încheierea activităţii la uzina de tratare a apelor reziduale din Aviles, informaţii 
în legătură cu existenţa problemelor legate de mirosuri neplăcute sau grele rezultate în urma 
funcţionării, precum şi în legătură cu măsurile de remediere care au fost luate pentru a 

                                               
1 JO L 135, 30.05.1991
2  Comunicatul de presă al Comisiei: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en
3  Directiva 2008/98/CE din 19 noiembrie 2008, JO L312, 22.11.08

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:
PDF
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respecta obligaţiile prevăzute de Directiva-cadru privind deşeurile.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Informaţiile primite de la autorităţile spaniole în urma solicitării Comisiei pot fi rezumate 
după cum urmează:

În trecut, autorităţile au primit un mare număr de reclamaţii din partea cetăţenilor care 
locuiesc în vecinătatea uzinei în legătură cu neplăcerile cauzate de mirosuri. Acestea au 
adoptat măsurile corespunzătoare pentru soluţionarea problemei şi anume, în privinţa 
infrastructurii şi a funcţionării uzinei (tratarea şi deshidratarea nămolului de epurare; măsuri 
de dezodorizare a clădirii în care se efectuează tratamentul nămolului; îndepărtarea nămolului 
în containere închise; adăugarea de oxidanţi în vederea diminuării dezvoltării mirosurilor deja 
prezente în sistemele de colectare). Aceste măsuri au avut ca rezultat o reducere considerabilă 
a mirosurilor în cadrul uzinei şi absenţa mirosurilor în afara acesteia.

Cu toate acestea, autorităţile prevăd adoptarea de măsuri ulterioare având ca obiectiv  
prevenirea dezvoltării de mirosuri, inclusiv măsuri de dezodorizare în staţia principală de 
pompare a apelor reziduale. Aceste măsuri se află, în prezent, în faza procedurii de licitaţie, 
iar după aceasta vor fi puse în aplicare.   

Din cunoştinţele autorităţilor, nu mai există alte reclamaţii referitoare la mirosuri emanate în 
urma activităţilor uzinei.

Pe baza informaţiilor primite de la autorităţile spaniole, se pare că reclamaţiile din partea 
cetăţenilor au dus la adoptarea de măsuri de către autorităţile competente, în conformitate cu 
Articolul 4 alineatul (1) din Directiva-cadru privind deşeurile1. 
Prin urmare, Comisia nu intenţionează să ia nicio altă măsură în această privinţă.

                                               
1 Directiva 2006/12/CE din 5 aprilie 2006, JO L 114, 27.4.2006, p. 9


