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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1801/2008, adresată de Andreas Ludwig, de cetăţenie germană, în 
numele Iniţiativei cetăţeneşti Horka, privind construcţia unei staţii de 
purificare a apei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul subliniază faptul că, în absenţa unei purificări centralizate a apei, din 2007 
cetăţenii au putut opta pentru instalarea de aparate de mici dimensiuni de purificare a apei sau 
pentru îmbunătăţirea instalaţiilor existente. Posibilitatea alegerii între cele două opţiuni ar 
trebui să se bazeze pe o analiză economică pe o perioadă de 25 de ani. În mica comună Horka, 
staţia de alimentare cu apă ZVA Rothenburg a optat pentru extinderea purificării centralizate 
a apei, deşi ministrul responsabil a aprobat descentralizarea purificării. Aproximativ 80% din 
locuitorii din Horka au votat pentru opţiunea de descentralizare. Cetăţenii au fost în 
imposibilitatea de a inspecta analiza comparativă. A fost impusă opţiunea de centralizare, 
finanţată cu 1,2 milioane de euro din subvenţiile UE, cu un cost total de 2,5 milioane de euro. 
Petiţionarul afirmă că opţiunea de descentralizare ar fi putut fi realizată cu jumătate din costul 
respectiv. Acesta se întreabă dacă situaţia este conformă cu Directiva 2000/60/CE privind 
politica apei. De asemenea, petiţionarul afirmă că Uniunea Europeană a oprit acordarea de 
subvenţii pentru proiectele de acest tip la începutul anului 2007 şi că finanţarea a fost utilizată 
necorespunzător, cu posibile consecinţe financiare grave pentru cetăţeni, având în vedere 
declinul constant al populaţiei din Horka. Acesta solicită efectuarea unei anchete privind 
legalitatea acţiunii întreprinse de către ZVA Rothenburg, în urma căreia locuitorii din Horka 
au fost obligaţi să se conecteze la staţia centralizată de purificare a apei

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiţia

Petiţia se referă la colectarea şi tratarea apei menajere în comuna Horka (regiunea Saxonia din 
Germania). 

Petiţionarul
- se pronunţă împotriva colectării apei menajere într-un sistem de canalizare şi a tratării ei 

centralizate într-o staţie de tratare a apei amplasate la Rothenburg/Oberlausitz,
- solicită o abordare descentralizată a tratării apei în staţii individuale de tratare şi
- susţine că colectarea planificată şi tratarea centralizată contravin dispoziţiilor 

Directivei-cadru privind apa.

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Legislaţia UE privind apa stabileşte, pe de o parte, obiective pentru colectarea şi tratarea apei 
în zonele locuite mai mari (Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale1) şi, pe de altă 
parte, obiective privind calitatea apei pentru toate categoriile de ape (râuri, lacuri, ape 
subterane şi apele din zonele de coastă (Directiva-cadru privind apa2).

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale vizează, ca regulă generală, doar zonele 
locuite („aglomeraţiile”) cu peste 2 000 de locuitori sau echivalentul în poluarea apei 
(„echivalent-locuitor”). Aglomeraţiile mai mici, situate sub acest prag, sunt vizate doar dacă 
au un sistem de colectare a apei reziduale. Rămâne la latitudinea statelor membre să decidă 
dacă zonele locuite din această categorie vor fi deservite de unul sau mai multe sisteme de 
colectare şi/sau staţii de tratare. Colectarea şi tratarea apei în zonele locuite („aglomeraţiile”)
care nu intră în domeniul de aplicare al directivei şi în locuinţele individuale sunt 
responsabilitatea exclusivă a statelor membre.

Comuna Horka este formată din trei zone locuite separate („aglomeraţii” în sensul directivei),
Horka, Biehain şi Mückenhain, cu un total de mai puţin de 2 000 de locuitori3. Conform 
informaţiilor disponibile în prezent, zonele locuite din Horka nu sunt prevăzute cu un sistem 
de colectare. Din cauza suprafeţelor lor mici şi a lipsei unui sistem de colectare, ele nu se 
încadrează în domeniul de aplicare al Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale.

Directiva-cadru privind apa stabileşte obiective obligatorii în ceea ce priveşte calitatea apei
(în general, o stare bună a apelor, până în 2015), dar lasă alegerea măsurilor pentru atingerea 
obiectivului la latitudinea statelor membre. Orice set de măsuri menit să ducă la îndeplinirea 
                                               
1 Directiva 91/271/CEE, JO L 135, 30.5.1991;
2 Directiva 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000; obiective de mediu - articolul 4 şi anexa V; programul de măsuri 

- articolul 11; informarea şi consultarea publicului – articolul 14;
3 Oficiul de Statistică din Saxonia http://www.statistik.sachsen.de/21/02_02/02_02_06v_tabelle.asp: numărul de 

locuitori ai comunei Horka: 1 970 de locuitori (31.12.2007); 1 948 de locuitori (31.12.2008).
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obiectivului trebuie să fie în concordanţă cu directiva. Aceasta nu prevede ca apa dintr-o 
anumită zonă locuită (care nu se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei-cadru 
privind tratarea apelor urbane reziduale) să fie colectată şi purificată printr-o metodă 
centralizată sau una descentralizată. Planurile şi programele utilizate în scopul atingerii 
obiectivelor de mediu trebuie să fie elaborate printr-o consultare amplă a publicului şi să fie 
finalizate până la 22 decembrie 2009.

În ceea ce priveşte afirmaţiile petiţionarului despre folosirea incorectă a fondurilor provenite 
de la Fondul european pentru dezvoltare regională în legătură cu construirea sistemului de 
canalizare din Horka, trebuie subliniat faptul că responsabilitatea pentru selectarea
proiectelor, acceptarea şi examinarea cererilor de finanţare, alocarea de fonduri în 
conformitate cu programul operaţional relevant şi asigurarea conformităţii atât cu legislaţia 
europeană, cât şi cu cea naţională aparţine exclusiv autorităţii de gestionare din regiunea 
vizată.

Potrivit informaţiilor furnizate de autoritatea de gestionare a programului operaţional pentru 
regiunea Saxonia (Ministerul Economiei şi Muncii saxon, Unitatea 55, Wilhelm-Buck-Straße 
2; 01097 Dresda), sistemul de canalizare a primit o contribuţie totală din partea FEDER în 
valoare de 1 276 de milioane de mărci germane în cadrul programului operaţional 1994-1999. 
Plata a fost făcută în perioada 1999-2000 şi s-a referit la prima secţiune de construcţie a 
sistemului de canalizare, staţia de pompare şi epurare.

Principala problemă semnalată în petiţie este totuşi construirea unor secţiuni suplimentare ale 
sistemului de canalizare într-o etapă ulterioară. Conform autorităţii de gestionare şi contrar 
afirmaţiilor petiţionarului, acestea nu au fost cofinanţate de către FEDER. 

În ceea ce priveşte contribuţia de 1 276 de milioane de mărci germane în cadrul programului
operaţional 1994-1999, nu au existat indicii cu privire la producerea unor eventuale nereguli 
sau la nerespectarea legislaţiei comunitare. 

Concluzii

Comisia a examinat cu atenţie petiţia şi documentele însoţitoare şi nu a identificat nicio 
încălcare a legislaţiei UE privind apa, după cum se afirmă în petiţie. Alegerea dintre mai 
multe posibile opţiuni pentru colectarea şi tratarea apei este responsabilitatea autorităţilor 
germane. Prin urmare, nu există un temei juridic care să justifice intervenţia Comisiei.


