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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1060/2010 , adresată de Konrad Janson, de cetățenie poloneză, în 
numele Consiliului local din Wolin, însoțită de o semnătură, privind poluarea 
insulei poloneze Wolin și nerespectarea asociată a dispozițiilor Uniunii 
Europene privind tratarea deșeurilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este membru al Consiliului local din Wolin, orașul reședință de pe insula 
poloneză cu același nume, din care o parte este inclusă pe lista Natura 2000, face referire la 
situația existentă în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și problemele legate de poluarea 
apei.  Petiționarul consideră că autoritățile naționale și regionale nu se implică în mod eficient 
și că se ignoră legislația comunitară în domeniu.  Prin urmare, el solicită Parlamentului 
European să intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

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

 pentru protecția apei, Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale1 și Directiva-cadru 
privind apa2, precum și directivele privind apa pentru scăldat3.

                                               
1 Directiva 91/271/CEE, JO L135 din 30.5.1991
2 Directiva 2000/60/CE, JO L327 din 22.12.00
3 Directivele 76/160/CEE, JO L 31 din 5.2.1976, și 2006/7/CE, JO L 64 din 4.3.2006.



PE464.856v03-00 2/3 CM\880497RO.doc

RO

 pentru gestionarea deșeurilor, noua Directivă-cadru privind deșeurile1.

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale

Directiva acoperă apele reziduale provenite din așezările cu peste 2 000 de locuitori 
(„aglomerări”) și prevede obligativitatea colectării și tratării apelor reziduale. Pe insula Wolin 
există mai multe așezări care se înscriu în domeniul de aplicare al directivei, cum ar fi  
Świnoujście, Międzywodzie, Wolin și Dziwnów. Tratatul de aderare al Poloniei stabilește 
perioade de tranziție alternante pentru punerea în conformitate cu Directiva privind tratarea 
apelor urbane reziduale, cu obiective tranzitorii definite pentru 2005, 2010, 2013 și, în fine, 
pentru conformitatea deplină, anul 2015. Cu toate acestea, perioadele tranzitorii nu se referă la 
aglomerări specifice precum Wolin, ci specifică obiective de mediu în ceea ce privește 
procentul de încărcătură biodegradabilă totală și numărul total al aglomerărilor2.

În consecință, în stadiul actual, Comisia nu poate să considere că tratarea inadecvată a apelor 
reziduale pe insula Wolin este o încălcare a directivei.

Directiva-cadru privind apa

Directiva acoperă toate corpurile de apă (râuri, lacuri, ape subterane, ape de coastă), 
obiectivul fiind asigurarea unei bune calități a apei (a unei „bune stări”) până în 2015.
Planurile și programele necesare însoțite de măsurile destinate să asigure această bună stare 
trebuiau să fie adoptate până la 22 decembrie 2009 și notificate Comisiei până la 22 martie 
2010. Întrucât Polonia nu a respectat aceste obligații, Comisia a inițiat ca urmare, în 2010, o 
procedură oficială privind încălcarea dreptului comunitar3. Deși Comisia are cunoștință de 
finalizarea procesului de consultare și de adoptarea planurilor de gestionare a bazinelor 
hidrografice, acestea nu au fost încă notificate Comisiei.

Directivele privind apa pentru scăldat

Directivele acoperă apele pentru scăldat în care se așteaptă în mod obișnuit un număr mare de 
persoane care vin să se scalde. Pe insula Wolin, au fost desemnate trei corpuri de apă pentru 
scăldat, două în municipiul Świnoujście și unul în municipiul Międzywodzie. Potrivit 
ultimelor rezultate disponibile ale monitorizării, aceste trei plaje respectă normele de calitate 
prevăzute de Directiva privind apa pentru scăldat. Nu există corpuri de apă pentru scăldat 
desemnate în apropiere de Wolin. În consecință, Comisia nu poate identifica o încălcare a 
directivei.

Noua Directivă-cadru privind deșeurile

Noua Directivă-cadru privind deșeurile, care are ca termen limită de transpunere data de 12 
decembrie 2010, abordează în mod direct operațiunile de gestionare a deșeurilor. Această 
                                               
1 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile; 
  JO L 312, 22.11.2008.
2 JO C 227, 23.09.2003
3 Procedura privind încălcarea dreptului comunitar 2010/2079.
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directivă stabilește cerințele esențiale pentru gestionarea deșeurilor, inclusiv obligațiile în 
materie de autorizare pentru manipularea deșeurilor. Directiva obligă statele membre să 
garanteze că gestionarea deșeurilor se face fără a pune în pericol sănătatea umană și mediul și 
interzice abandonarea, aruncarea sau gestionarea necontrolată a deșeurilor (articolele 13 și 
36). Aceasta impune crearea de rețele corespunzătoare de unități de eliminare a deșeurilor și 
de instalații de valorificare a deșeurilor (articolul 16). De asemenea, directiva stabilește o 
ierarhie de gestionare a deșeurilor care favorizează cu prioritate prevenirea producerii de 
deșeuri față de recuperarea acestora, eliminarea reprezentând ultima soluție, și conține 
dispoziții referitoare la prevenirea generării de deșeuri (articolul 3 alineatul (12) și articolul 
9), programe de prevenire a generării deșeurilor (articolul 29 și anexa IV) și stabilirea de 
planuri de gestionare a deșeurilor (articolul 28). Sunt prevăzute cerințe pentru colectarea 
deșeurilor, iar statele membre trebuie să realizeze obiective specifice privind reutilizarea și 
reciclarea anumitor deșeuri (articolul 11). Până în prezent (9 februarie 2011), Polonia nu a 
comunicat încă măsurile sale naționale de transpunere a directivei (articolul 40).

În ceea ce privește legislația UE privind protecția apei, Comisia a identificat o încălcare a 
Directivei-cadru privind apa și a inițiat o procedură oficială privind încălcarea dreptului 
comunitar. Cât privește directivele privind tratarea apelor urbane reziduale și apa pentru 
scăldat, Comisia nu a identificat o încălcare a legislației respective.

În ceea ce privește legislația UE privind gestionarea deșeurilor, Comisia va monitoriza 
îndeaproape și va întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura că Directiva-cadru privind 
apa este transpusă în mod corespunzător în Polonia.

4. (REV) Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

În ceea ce privește încălcarea Directivei-cadru privind apa1, Polonia a anunțat în prezent 
adoptarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice astfel cum prevede articolul 15 din 
directivă.

                                               
1 Directiva 2000/60/CE, JO L327 din 22.12.00


