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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0500/2013, adresată de Wolfgang Diesel, de cetățenie germană, privind 
construcția obligatorie a unei instalații biologice pentru apele uzate și plata pentru 
aceasta

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că guvernul din landul Turingia îi cere să construiască o instalație 
biologică pentru apele uzate pe propria sa cheltuială. Potrivit petiționarului, aceasta este o 
consecință a punerii în aplicare a unei directive europene în Germania. Acesta este pensionat, 
iar soția sa are un handicap și nu poate lucra. Petiționarul nu își poate permite să plătească o 
astfel de instalație și consideră că cererea de a o construi este incompatibilă cu condițiile 
sociale în care politica de mediu ar trebui să fie pusă în aplicare. De asemenea, petiționarul nu 
înțelege de ce gospodăriile, care sunt responsabile pentru numai 5 % din poluarea apei, sunt 
tratate disproporționat de dur în comparație cu industria, care este responsabilă pentru 95 % 
din poluare. În plus, potrivit petiționarului, sunt aplicate standarde duble, deoarece un oraș
precum Wilhelmshaven își deversează apele uzate direct în mare fără a le trata. Acesta 
consideră că măsurile adoptate de land contravin principiului egalității de tratament pentru 
cetățenii din UE și drepturilor sale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014
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Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (DTAUR)1 este aplicabilă în cazul 
aglomerărilor urbane ce depășesc 2 000 de locuitori. Conform articolului 3 din DTAUR, se 
poate acorda o derogare de la obligativitatea colectării apelor reziduale numai „în cazul în 
care construirea unui sistem de colectare nu se justifică, fie pentru că nu ar avea efecte 
benefice asupra mediului, fie pentru că ar implica costuri excesive.” În astfel de cazuri, se 
utilizează sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare (SIC) care să asigure un nivel 
identic de protecție a mediului.

Punerea în aplicare a acestui articol ține de competența statelor membre. În temeiul legislației 
naționale și regionale aplicabile în landul Thuringia, normele privind obligațiile legale ale 
gospodăriilor și cerințele tehnice referitoare la sistemele individuale sau alte sisteme 
corespunzătoare sunt stabilite de autoritățile locale (oficiile pentru tratarea apelor reziduale, 
administrațiile locale și autoritățile din domeniul apei). Costul inerent construirii unor sisteme 
individuale sau alte sisteme corespunzătoare depinde, în mare măsură, de aceste cerințe 
minime. Astfel, pentru a găsi o soluție, petiționarul este invitat să contacteze autoritățile 
locale. Comisia ar putea interveni numai în cazul în care legislația în vigoare în landul 
Thuringia nu ar fi conformă legislației UE. Comisia nu deține nicio informație care să reflecte 
o astfel de neîndeplinire a obligațiilor.

Autoritatea competentă poate avea posibilitatea de a recurge la un termen prelungit conform 
Directivei-cadru privind apa, cu condiția ca acest lucru să fie justificat în mod corespunzător, 
astfel cum decurge în mod clar din cea de-a doua etapă a planului de management al bazinului 
hidrografic. Petiționarul este invitat să contacteze autoritatea competentă pentru a se informa 
asupra unei astfel de posibilități. 

În ceea ce privește observația petiționarului referitoare la situația din Wilhelmshaven, 
conform ultimelor informații disponibile, sistemul de tratare a apelor reziduale al acestei 
aglomerări urbane este întru totul conform DTAUR.

Concluzii

În afara propriei situații financiare și sociale descrisă de petiționar, care, de altfel, nu poate fi 
evaluată, Comisia nu este în măsură să identifice nicio încălcare a legislației europene 
(DTAUR) pe baza informațiilor furnizate de acesta. Normele aplicabile privind cerințele 
minime referitoare la sistemele individuale sau alte sisteme corespunzătoare sunt de 
competența autorităților locale din landul Thuringia. Petiționarul se poate adresa instanțelor 
judecătorești regionale sau naționale pentru a solicita protejarea intereselor și garantarea 
drepturilor sale.

                                               
1 91/271/CEE, JO L 135, 30.5.1991


