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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0093/2011, adresată de Claude Coste, de cetățenie franceză, în 
numele „Association contre les inondations, défense de l'eau et de 
l'environnement”, privind tratarea efluenților proveniți din precipitații 
pentru a proteja apele de suprafață în Franța 

1. Rezumatul petiției

Solicitarea petiționarului de a se reglementa tratarea obligatorie a efluenților proveniți din 
precipitații a fost refuzată de Ministerul Mediului din Franța. Acesta atrage atenția asupra 
celor peste 50 de ani de poluare în creștere a Mării Mediterane cu plastic, transportat în 
principal de efluenții proveniți din precipitații, din comunitățile din amonte. Petiționarul 
solicită introducerea obligativității de construire a unor bazine de retenție pentru a filtra aceste 
ape înainte să ajungă în mare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Comisia dorește să indice faptul că protecția mediului acvatic în zonele marine și de coastă 
este deja acoperită de instrumente legislative ale UE, și anume de Directiva-cadru privind 
apa1 și de Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin2. Statele membre au obligația 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a 

unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000.
2  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui 

cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia 
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de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura faptul că apele marine vizate se află într-o stare 
bună la termenele-limită stabilite în directive.

În plus, alte directive conțin dispoziții specifice privind chestiunile menționate de petiționar: 
deșeurile municipale ajunse pe coastă în urma precipitațiilor abundente.

De exemplu, conform Directivei privind inundațiile1, statele membre ar trebui să adopte 
măsuri pentru a evalua și gestiona riscurile, astfel încât să se evite producerea, din cauza 
inundațiilor, a unor daune asupra mediului în aval. 

În ceea ce privește apele reziduale, Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale2 impune 
statelor membre să asigure că sistemele de colectare a apelor reziduale sunt concepute, 
construite și menținute, astfel încât, printre altele, să limiteze poluarea apelor receptoare care 
rezultă din supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor. În eventualitatea unor precipitații 
deosebit de abundente, statele membre hotărăsc cu privire la măsurile speciale de limitare a 
acestei poluări (anexa I, A și B).

Conform Directivei privind depozitele de deșeuri3, amplasarea unui depozit de deșeuri trebuie 
să ia în considerare cerințele referitoare, printre altele, la existența apelor de coastă în zonă și 
riscul de inundație. Un depozit de deșeuri poate fi autorizat numai în cazul în care 
caracteristicile zonei indică faptul că depozitul respectiv nu generează riscuri mari la adresa 
mediului (anexa I, punctul 1).

Concluzie

Comisia consideră că problemele semnalate de petiționar sunt mai bine abordate printr-o 
aplicare adecvată a măsurilor și politicilor UE existente în prezent. Comisia nu intenționează 
să propună instrumente suplimentare care să vizeze impactul asupra mediului exercitat de 
supraîncărcarea cu apă ca urmare a furtunilor. 

                                                                                                                                                  
pentru mediul marin”), JO L 164, 25.6.2008.

1 Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, JO L 288, 6.11.2007.

2 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, JO L 135, 
30.5.1991.

3 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri, JO L 182, 
16.7.1999.


