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Ref.: Petiția nr. 0216/2012, adresată de B.P.L. și F.B.S., de cetățenie spaniolă, 
însoțită de 76 de semnături, privind amplasarea unei stații de epurare a apei 
în Cesuras (provincia La Coruña, Galicia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarii protestează împotriva deciziei de amplasare a unei stații de epurare a apei în satul 
lor, A Ponte, din comuna Cesuras (La Coruña, Galicia). Petiționarii avertizează cu privire la 
faptul că stația va avea un impact ecologic negativ asupra râului Mendo, precum și asupra 
locuitorilor din zonă, având în vedere proximitatea acesteia față de zona de locuințe (30 de 
metri) și de râu (3 metri). Petiționarii susțin că aceste efecte au fost trecute cu vederea în 
momentul alegerii amplasamentului, încălcând mai multe legi naționale privind evaluarea 
impactului asupra mediului, poluarea apei, poluarea fonică și calitatea aerului. Mai precis, 
petiționarii constată o încălcare a Directivei 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea 
zgomotului ambiental. În plus, petiționarii semnalează faptul că o parte a stației va fi 
amplasată pe domeniul public, unde construirea oricărui tip de infrastructură este, în general, 
interzisă sau este permisă numai în „cazuri pe deplin justificate”, conform legislației 
naționale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 mai 2013

Petiționarii contestă decizia de amplasare a unei stații de epurare a apei în satul lor, A Ponte, 
din comuna Cesuras (Galicia, Spania).
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Petiționarii susțin că amplasamentul acestui proiect se găsește prea aproape de zona de 
locuințe și va cauza disconfort locuitorilor. De asemenea, petiționarii subliniază efecte 
potențiale asupra mediului, îndeosebi asupra râului Mendo. În plus, ei scot în evidență faptul 
că populația locală este împotriva acestui proiect.

Petiționarii fac referire la o posibilă încălcare a mai multor legi naționale privind apa și 
zgomotul ambiental. Mai precis, ei atrag atenția asupra unei posibile încălcări a 
Directivei 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental.

Serviciile Comisiei au examinat informațiile succinte furnizate de petiționari din perspectiva 
legislației UE privind mediul aplicabile în acest caz.

Comisia nu are cunoștință de proiectul la care fac referire petiționarii din perspectiva 
respectării Directivei UE privind tratarea apelor urbane reziduale. Totuși, ar trebui observat 
că, potrivit informațiilor publicate de autoritățile provinciale (Diputación Provincial de A 
Coruña), încărcătura poluantă generată de aglomerarea (Trasanquelos - San Salvador) unde se 
găsește localitatea Cesuras este echivalentă unui număr de 122 de locuitori. Dat fiind că 
prevederile Directivei 91/271/CEE1 sunt aplicabile în cazul aglomerărilor care generează o 
încărcătura poluantă echivalentă unui număr de minim 2 000 de locuitori, cazul la care fac 
referire petiționarii nu intră în domeniul de aplicare al acestei directive.

În orice caz, având în vedere că o serie de proceduri orizontale de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor au fost inițiate de Comisie împotriva Spaniei privind respectarea prevederilor din 
Directiva 91/271/CEE, decizia de a construi stații de epurare a apei este, în principiu, bine-
venită deoarece poate ajuta acest stat membru să își respecte obligațiile în conformitate cu 
legislația UE. Ar trebui menționat că Directiva 91/271/CEE nu cuprinde prevederi specifice în 
ceea ce privește locul unde ar trebui amplasate astfel de stații, distanța față de râuri sau nivelul 
emisiilor sonore produse de acestea.

Directiva 2011/92/UE2 (cunoscută sub denumirea de „Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului” sau „Directiva EIM”) prevede efectuarea unei evaluări a impactului asupra 
mediului (EIM) în cazul anumitor proiecte publice și private.

Directiva EIM face distincție între așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie întotdeauna 
să facă obiectul unei proceduri EIM, și proiectele din anexa II, pentru care statele membre 
decid, pe baza unei analize de la caz la caz și/sau pe baza unor praguri sau criterii stabilite în 
legislația națională de transpunere, dacă proiectul trebuie să fie supus unei evaluări a 
impactului asupra mediului.

Atunci când se efectuează o analiză de la caz la caz sau sunt stabilite praguri sau criterii, se 
iau în considerare criteriile de selecție relevante prevăzute în anexa III la Directiva EIM. 
Acestea includ caracteristicile proiectului, amplasarea acestuia și caracteristicile impactului 
potențial.

                                               
1 Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991).

2 Directiva 2011/92/UE (JO L 26, 28.1.2012), versiune codificată a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată.
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Ar trebui remarcat că stațiile de epurare a apei cu o capacitate superioară celei prevăzute 
pentru un echivalent de 150 000 de locuitori sunt incluse în anexa I punctul 13 din directivă 
și, prin urmare, este obligatorie realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului. 
Celelalte proiecte de stații de epurare a apei sunt prevăzute la punctul 11 litera (c) din anexa II 
la Directiva EIM. Dată fiind dimensiunea aglomerării, stația în cauză ar fi inclusă în anexa II.

Cât privește distanța față de râu, dacă petiționarii consideră că amplasamentul specific ales 
pentru acest proiect contravine prevederilor legislației spaniole privind apa, ei pot recurge la 
căile de atac existente în dreptul administrativ național, astfel cum se pare că au procedat deja.

Cât despre emisiile sonore, Directiva 2002/49/CE1 privind evaluarea și gestiunea zgomotului 
ambiental prevede obligația de cartografiere a zgomotului produs în amplasamentele unde se 
desfășoară activități industriale numai dacă acestea afectează aglomerări de peste 100 000 de 
locuitori. Amplasamentul de la Cesuras nu face parte dintr-o astfel de aglomerare, prin urmare 
nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2002/49/CE.

Punerea în aplicare a legislației naționale privind zgomotul ambiental revine statului membru 
în cauză. De asemenea, Comisia ar mai dori să sublinieze că pe site-ul2 său pot fi găsite 
informații utile privind efectele zgomotului ambiental.

În ceea ce privește posibila finanțare de către UE a acestui proiect, ar trebui menționat că 
proiectul de investiții „Río Mandeo”, cofinanțat de FEDR, cu o contribuție de 8 691 610,12 
EUR include, printre altele, localitatea Cesuras. Acest proiect are ca scop îmbunătățirea 
calității mediului și a apei în bazinul râului Mandeo, în vederea obținerii unei dezvoltări 
durabile bazate pe activități culturale și de turism. Investițiile sunt promovate de administrația 
provincială (Diputación de A Coruña) și cofinanțate de Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) în cadrul Programului Operațional „FEDR Galicia 2007-2013”.

Concluzii

Pe baza elementelor prezentate în această petiție, Comisia nu găsește nicio dovadă care să 
ateste o încălcare a legislației UE privind mediul.

                                               
1 JO L 189, 18.7.2002.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


