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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0538/2011, adresată de Cecilia De Bartholomeis, de cetățenie italiană, 
privind construirea unei stații de epurare în localitatea Manduria, din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva construirii, la inițiativa „Acquedotto Pugliese SPA” și în 
conformitate cu Planul de acțiune pentru protecția apelor din regiunea Puglia, a unei stații de 
epurare a apelor uzate în localitatea Manduria.

Stația ar provoca daune mediului, întrucât este situată într-o zonă balneară cu flux ridicat de 
turiști. Potrivit petiționarei, evaluarea impactului asupra mediului nu este corectă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Observațiile Comisiei

În conformitate cu Directiva 85/337/CEE a Consiliului1, astfel cum a fost modificată, privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIA), proiectele care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului, din cauza, inter alia, a naturii, dimensiunii sau localizării lor, 
trebuie să facă obiectul unei evaluări a efectelor lor asupra mediului, înainte de a fi autorizate.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40; JO L 73, 14.3.1997, p. 5; JO L 156, 25.6.2003, p. 17; JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
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Din informațiile furnizate de petiționară, se pare că în cazul stației vizate de epurare a apelor 
uzate s-a efectuat o procedură de evaluare a impactului asupra mediului.

Comisia ar dori să sublinieze faptul că Directiva EIA nu solicită o analiză cost-beneficiu; 
Directiva urmărește să evalueze mai degrabă impactul asupra mediului decât aspectele 
economice și sociale.

Articolul 8 din Directiva EIA prevede că rezultatele consultărilor „trebuie să fie luate în 
considerare în cadrul procedurii de autorizare”. Această dispoziție nu înseamnă că, dacă o 
entitate consultată formulează un aviz negativ cu privire la un proiect propus și dacă această 
opinie este luată în considerare și totuși respinsă, există o încălcare a Directivei EIA.

În ceea ce privește legislația UE privind siturile Natura 2000, articolul 6 alineatele (3) și (4) 
din Directiva 92/43/CE1 a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (Directiva „Habitate”) definește procedura care trebuie urmată de către 
autoritățile naționale înainte de a autoriza planuri sau proiecte care ar putea avea un impact 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000 (sit de importanță comunitară sau arie de protecție 
specială). Autoritățile naționale au responsabilitatea de a evalua posibilitatea ca un proiect să 
aibă un impact semnificativ asupra speciilor și habitatelor pentru care situl a fost desemnat și, 
în caz afirmativ, de a urma procedura definită în directivă înaintea aprobării proiectului.

În Italia, evaluarea corespunzătoare în temeiul Directivei „Habitate” este integrată în 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Comisia nu poate comenta pe marginea procedurilor judiciare naționale care sunt menționate 
în petiție.

Concluzie

Se pare că în acest caz s-a efectuat o procedură de evaluare a impactului asupra mediului. În 
Italia, procedura de evaluare a impactului asupra mediului include o evaluare corespunzătoare 
în temeiul Directivei „Habitate”. Pe baza informațiilor reduse furnizate de petiționară nu se 
poate identifica nicio încălcare a Directivei EIA sau a Directivei „Habitate”.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.


