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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0922/2011, adresată de L.A.G., de cetățenie spaniolă, în numele 
„Associación de Vecisnos Nuestra Señora de la Asunción”, privind poluarea 
râului Duero cu efluenții de ape reziduale netratate, încălcând
Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale

1. Rezumatul petiției

În conformitate cu Directiva 91/271/CEE, statele membre sunt obligate să dețină stații de 
epurare a apelor reziduale de la începutul anului 2006. În septembrie 2009, orașul de mărime 
medie Zamora din regiunea Castilia și León a fost autorizat să deverseze apele reziduale
netratate în râul Duero, cu condiția ca stația de epurare să devină operațională până la sfârșitul 
anului 2008. În februarie 2010, regiunea Castilia și León a adoptat planuri de înființare a unor 
stații de epurare a apelor reziduale. Petiționarul consideră că presupusa încălcare a 
Directivei 91/271/CEE de către Zamora este într-adevăr foarte probabilă și solicită 
autorităților europene să investigheze chestiunea împreună cu guvernul spaniol.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiția abordează problema apelor urbane reziduale din orașul Zamora (Spania), care nu sunt 
tratate. Potrivit petiționarului, apele sunt deversate direct în râul Duero, fără a fi tratate, 
monitorizate sau controlate. Această situație ar încălca dispozițiile Directivei 91/271/CEE 
privind tratarea apelor urbane reziduale.1

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52.
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Observațiile Comisiei

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile spaniole în cadrul ultimului exercițiu de raportare 
disponibil, orașul Zamora, cu o populație de 96 400 de locuitori, respectă obligațiile privind 
colectarea și tratarea, stabilite de Directiva 91/271/CEE. În plus, informațiile publicate de 
municipalitatea Zamora1 indică faptul că, în prezent, o stație de epurare a apelor reziduale 
tratează întreaga cantitate de apă reziduală colectată în oraș.

Concluzie

În opinia Comisiei, nu există motive pentru a concluziona că nu sunt respectate dispozițiile 
Directivei 91/271/CEE.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei (REV), primit la 24 octombrie 2012

Comisia a evaluat noile documente trimise de petiționar.

Autoritățile spaniole în cauză (Autoritatea de gestionare a bazinului hidrografic al râului 
Duero) au cunoștință de evacuarea apei reziduale netratate care provine dintr-o zonă de 
locuințe (Carrascal) cu un echivalent-locuitor (e.l.) de aproximativ 200 în râul Duero. Ele 
consideră că ar trebui menținută calitatea apelor receptoare la un nivel care permite captarea 
apei potabile și prezența peștilor de apă dulce. Evacuarea a fost autorizată de autorități în 
anumite condiții.

Aceleași autorități au inițiat o procedură administrativă împotriva municipalității Zamora, 
întrucât au considerat că unele dintre condițiile de mai sus nu au fost îndeplinite. S-a decis că, 
deși evacuarea nu a respectat legislația spaniolă, nicio sancțiune nu este pertinentă ținând cont 
de volumul mic deversat, de caracteristicile apei deversate și de impactul redus asupra apelor 
receptoare

Construcția unui sistem care să asigure o tratare adecvată a apelor reziduale este programată 
pentru 2015.

Potrivit articolului 7 din Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (UWWTD)2, apele 
reziduale colectate în aglomerări cu e.l. mai mic de 2 000 și evacuate în apele dulci ar trebui, 
până la sfârșitul lui 2005, să fie tratate în mod corespunzător (adică să permită apelor 
receptoare de deșeuri să respecte obiectivele de calitate relevante, precum și dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației comunitare).

Cu toate că autoritățile spaniole recunosc că legislația nu a fost respectată, acestea consideră 
că nu sunt necesare acțiuni de asigurare a respectării dispozițiilor legislației, în special ținând 
cont de impactul redus al evacuării. 
                                               
1 http://www.ayto-
zamora.org/Zamora/Servicios%20Municipales/Medio%20Ambiente/Informaci%F3n%20del%20Servicio/Ciclo
%20del%20Agua/Estaci%F3n%20Depuradora.
2 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, JO L 135, 
30.5.1991.
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Eforturile de asigurare a respectării dispozițiilor depuse de Comisie cu privire la Directiva 
UWWTD se concentrează în prezent asupra aglomerărilor mai mari pentru care nu există o 
colectare sau un tratament corespunzător al apelor reziduale. Pentru a utiliza resursele 
disponibile în cel mai bun mod posibil, Comisia încearcă să abordeze, în cadrul unei 
proceduri orizontale unice, cel mai mare număr posibil de aglomerări care se presupune că 
încalcă respectivele dispoziții.

Comisia dorește să sublinieze că abordarea acestui tip de situație necesită o cunoaștere 
detaliată a caracteristicilor ecologice afectate, inclusiv a consecințelor eventualei nerespectări. 
Comisia recunoaște rolul esențial pe care autoritățile locale și regionale trebuie să îl joace în 
asigurarea respectării dispozițiilor prevăzute la articolul 7 din directivă și, de asemenea, 
pentru a iniția și a finaliza acțiuni corespunzătoare de asigurare a respectării dispozițiilor 
legislației.


