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ŞEDINŢEI COMISIEI PENTRU MEDIU DIN 26-27 NOIEMBRIE 2007

ÎNTREBĂRI REFERITOARE  LA DIRECTIVA 91/271/CEE PRIVIND TRATAREA 
APELOR URBANE REZIDUALE

1. Tratarea apelor urbane reziduale (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin şi Hiltrud 
Breyer)

Aplicarea integrală a legislaţiei în domeniul apei, precum Directiva 91/271/CEE privind 
tratarea apelor urbane reziduale (DTAUR) este o condiţie obligatorie pentru conformitatea cu 
DCA. În 2003, în EU-15, ţările membre au raportat un procentaj de punere în aplicare a 
DTAUR de doar 81%. În ultimii ani, Comisia a acţionat în justiţie mai multe state membre. 
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Majoritatea noilor 12 state membre se bucură de perioade de tranziţie până în 2015 pentru a se 
conforma cu DTAUR. Totuşi, pare deja clar că mai multe dintre acestea ezită în îndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute de DTAUR în timp util din cauza lipsei de voinţă politică în scopul 
asigurării finanţării necesare. În consecinţă, se pare că unele dintre aceste state membre 
solicită chiar revizuirea directivei în numele unei „mai bune legiferări”. 

Până la ce dată prevede Comisia că EU-15 va respecta în totalitate DTAUR? În ce cazuri 
Comisia va lua măsuri, în temeiul articolului 228, împotriva statelor membre UE-15 
considerate de CEJ neconforme cu DTAUR? Se va opune Comisia solicitărilor statelor 
membre de a revizui DTAUR? Ce măsuri va lua pentru a garanta punerea în aplicare deplină a 
UWWT în UE-12 până în 2015?

2. Întrebare privind punerea în aplicare a articolului 5 al Directivei 91/271/CE, din 
partea  Greciei (Evangelia Tzampazi)

La articolul 5 al Directivei 91/271/CE privind tratarea apelor urbane reziduale se menţionează 
că statele membre identifică zonele sensibile de pe teritoriul lor şi se asigură că apele urbane 
reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate în zone sensibile, fac 
obiectul unei tratări mai riguroase pentru a evita deteriorarea mediului natural. Conform unei 
comunicări a Comisiei privind această chestiune, s-au iniţiat proceduri de încălcare a dreptului 
comunitar împotriva Greciei, din cauza neadoptării de către aceasta a măsurilor necesare.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia este rugată să explice:
Care a fost evoluţia cazului respectiv?
Ce măsuri intenţionează să ia pentru a garanta că Directiva 91/271/CE este pusă în aplicare 
corect şi că zonele sensibile sunt protejate împotriva apelor urbane reziduale tratate 
inadecvat? 

ÎNTREBĂRI  REFERITOARE LA DIRECTIVA-CADRU PRIVIND APA 2000/60/CE

3. Prima etapă a punerii în aplicare a Directivei-cadru privind apa (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin şi Hiltrud Breyer)

Comunicarea Comisiei COM(2007) 128 din 22 martie 2007 prezintă o imagine negativă a 
primei etape de aplicare a Directivei-cadru privind apa 2000/60/CE (DCA). În această 
comunicare, Comisia a identificat „19 state membre cu deficienţe grave în ceea ce priveşte 
transpunerea articolelor 4, 9 sau 14”, „majoritatea celorlalte state membre nereuşind să 
transpună DCA integral”.

Articolul 4 prezintă obiectivele de mediu, articolul 9 vizează recuperarea costurilor legate de 
utilizarea apei şi articolul 14 se referă la informarea şi consultarea publicului, reprezentând 
astfel elemente esenţiale ale DCA.

În plus, Comisia a ajuns la concluzia că, în medie, mai mult de 60% din totalitatea maselor de 
apă de suprafaţă în UE fie riscă să nu îndeplinească obiectivele de mediu ale DCA până în 
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2015 pe baza informaţiilor existente, fie nu dispun de date suficiente pentru a evalua acest 
risc.

Comisia declară că „va aborda aceste concluzii negative cu cea mai înaltă prioritate”.

Care din statele membre, dacă a fost vreunul, a întreprins acţiuni corespunzătoare pentru a-şi 
remedia neconformitatea în urma comunicării Comisiei? Ce măsură „de cea mai înaltă 
prioritate” a luat Comisia din martie 2007 pentru a garanta că statele membre vor îndeplini 
criteriile de conformitate cu DCA cât mai curând posibil şi că vor atinge obiectivele de mediu 
până în 2015?

4. Aplicarea articolului 4 alineatul (7) din DCA (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin 
şi Hiltrud Breyer)

La articolul 4 alineatul (7) al DCA se menţionează că, în anumite condiţii, statele membre nu 
încalcă dispoziţiile prezentei directive, chiar atunci când nu reuşesc să obţină o stare bună a 
apelor subterane, un potenţial ecologic bun sau când nu reuşesc să prevină deteriorarea stării 
apelor. 

Ce state membre au transpus corect articolul 4 alineatul (7)? Consideră Comisia că statele 
membre care au recurs sau ar putea să recurgă la acest articol au îndeplinit sau vor îndeplini 
toate condiţiile în această privinţă? Ce măsuri va lua Comisia împotriva acelor state membre 
care nu au transpus sau nu au transpus corect articolul 4 alineatul (7) şi care totuşi planifică 
noi dezvoltări ale infrastructurii?

5. Conformitatea finanţării comunitare pentru infrastructură cu DCA (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin şi Hiltrud Breyer)

În conformitate cu documentul Comisiei, intitulat „Making the Structural and Cohesion Funds 
Water Positive” („Utilizarea Fondurilor structurale şi de coeziune pentru a promova o politică 
durabilă în domeniul apelor”) din februarie 2006, asistenţa acordată din aceste fonduri trebuie 
să fie conformă cu politica în domeniul apei. 

Cu toate acestea, am primit informaţii referitoare la finanţarea comunitară pentru diverse 
proiecte, precum construcţia de diguri de baraj, baraje sau centrale hidroelectrice, ce încalcă 
dispoziţiile DCA, în sensul că, condiţiile definite în articolul 4 alineatul (7), care permit 
neîndeplinirea unor anumite obligaţii, nu sunt respectate. 

Este Comisia conştientă de faptul că fondurile comunitare sunt folosite în proiecte majore ce 
ar putea încălca legislaţia comunitară privind apa? Ce măsuri intenţionează să ia Comisia 
pentru a garanta conformitatea cheltuielilor din Fondurile Structurale şi de Coeziune cu 
cerinţele juridice ale DCA?

6. Depăşirea deficienţelor majore (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin şi Hiltrud 
Breyer)
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Conform Comunicării Comisiei privind prima etapă de punere în aplicare a Directivei-cadru 
privind apa 2000/60/CE (DCA), există deficienţe serioase cu privire la evaluarea ecologică 
naţională şi la sistemele de clasificări, în special în cazul exercitării extrem de importante a 
intercalibrării. Acest lucru subminează serios credibilitatea DCA.

În plus, comunicarea a ajuns la concluzia că metodologiile şi abordările unor probleme cheie 
(precum indicarea existenţei unor mase de apă puternic modificate, criteriile pentru evaluarea 
riscului sau abordarea situaţiei cantitative a apelor subterane) necesită îmbunătăţiri.

În încheiere, menţionează că lacunele de date existente şi deficienţele din analiza conformă 
articolului 5 (caracteristici ale bazinului hidrografic, reexaminarea impactului activităţii 
umane asupra mediului şi analiza economică a utilizării apei) trebuie să fie reduse 
considerabil.

Consideră Comisia că statele membre a) admit aceste deficienţe şi b) iau suficiente măsuri să 
le depăşească? Ce măsuri va lua Comisia pentru a înlesni depăşirea acestor deficienţe? Se va 
număra printre acestea şi iniţierea unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar?

7. Progresele în noile statele membre (Richard Seeber)

Care sunt ultimele progrese referitoare la Directiva-cadru privind apa înregistrate în noile 
state membre; ce efecte ale introducerii tarifării pot fi constatate în noile state membre?

8. Influenţa modificărilor demografice (Richard Seeber)

Ne aflăm într-o situaţie de provocări demografice continue. Care va fi efectul pe termen lung 
al modificării structurilor demografice asupra viitoarei puneri în aplicare a Directivei-cadru 
privind apa, în special în ceea ce priveşte participarea publică?
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