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Calitatea apei în bazinul hidrografic al Dunării: potrivit Curții de 
Conturi Europene, „lipsa de ambiție” a planurilor de management a 
dus la obținerea unor îmbunătățiri modeste în acest domeniu 

Într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, se arată că nivelul de calitate a apelor Dunării nu s-a 
ameliorat decât foarte puțin, în pofida faptului că țările care fac parte din bazinul hidrografic al Dunării au început 
să pună în aplicare Directiva-cadru a UE privind apa încă din 2004. Auditorii Curții consideră că principala cauză care 
a dus la aceste progrese limitate este „lipsa de ambiție” care caracterizează planurile țărilor vizate. Auditul s-a axat 
pe patru state membre din bazinul hidrografic al Dunării – Republica Cehă, Ungaria, România și Slovacia. 

„Politica UE în domeniul apei ar trebui să asigure disponibilitatea unei cantități suficiente de apă de bună calitate 
pentru nevoile cetățenilor și pentru mediul înconjurător”, a declarat domnul George Pufan, membrul Curții de Conturi 
Europene responsabil de acest raport. „Pentru ca acest lucru să poată fi realizat în tot bazinul Dunării, eforturile 
țărilor vizate trebuie intensificate”, a precizat acesta în continuare. 

În perioada 2007-2013, în vederea epurării apelor uzate, s-au pus la dispoziția statelor membre din bazinul hidrografic 
al Dunării 6,35 miliarde de euro din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul de coeziune. De-a lungul 
aceleiași perioade, s-au alocat 6,39 miliarde de euro din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală pentru 
compensarea fermierilor care își asumă angajamente în materie de agromediu. 

Însă planurile de management al bazinelor hidrografice din 2009 ale statelor membre sunt lipsite de ambiția necesară. 
Auditorii au relevat o slabă direcționare a măsurilor către corpurile de apă cu o stare calitativă nesatisfăcătoare. Acest 
lucru este consecința deficiențelor din sistemele de monitorizare, care au dus la o lipsă de date referitoare atât la tipul 
poluării, cât și la sursele de poluare care au cauzat o stare nesatisfăcătoare a corpurilor de apă. În plus, statele 
membre au acordat, pentru un număr semnificativ de corpuri de apă și fără o justificare suficientă, derogări de la 
obligația respectării unor termene-limită importante privind atingerea unei stări bune a apei. 

Au existat întârzieri în ceea ce privește implementarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale, în timp ce 
posibilitățile oferite de Directiva privind nitrații (care vizează reducerea emisiilor de azot) nu au fost pe deplin 
exploatate. Mai mult, nu au fost identificate stațiile de epurare a apelor uzate sau instalațiile industriale care necesită 
valori-limită de emisie specifice. Eficacitatea potențială a măsurilor suplimentare din domeniul agriculturii a fost 
redusă, întrucât acestea erau, în principal, de natură voluntară. 

http://www.eca.europa.eu/�


RO 

 
 
 

 

2 

Auditorii formulează o serie de recomandări atât în atenția statelor membre, cât și în atenția Comisiei Europene. 

Statele membre ar trebui: 

• să își îmbunătățească sistemele de monitorizare și de diagnosticare a problemelor legate de poluarea apei; 
• să furnizeze justificări clare și valabile atunci când acordă derogări; 
• să identifice măsurile cu cel mai bun raport cost-eficacitate care să fie întreprinse; și 
• să aibă în vedere utilizarea unor taxe sau a unor impozite pentru a descuraja emisia de poluan ți. 

 

Comisia ar trebui: 

• să ofere orientări pentru o raportare mai diferențiată cu privire la progresele înregistrate; 
• să examineze posibilitatea stabilirii unor criterii obligatorii pentru inspecțiile realizate de statele membre la 

stațiile de epurare a apelor uzate urbane; 
• să aibă în vedere limitarea conținutului de fosfor din îngrășămintele aplicate pe sol; și 
• să furnizeze orientări cu privire la posibilele metode de recuperare a costurilor asociate daunelor de mediu 

cauzate de poluarea difuză (poluare cauzată de diverse activități). În prezent, principiul „poluatorul plătește” 
nu este aplicat decât parțial pentru poluarea difuză provenită din agricultură. 
 

Comisia și statele membre ar trebui să evalueze împreună eficacitatea mecanismelor instituite pentru asigurarea 
respectării legislației în domeniul agriculturii. 

 

Note către editori 

„Bazinul hidrografic al Dunării II: calitatea apei” este cel de al doilea raport publicat de Curtea de Conturi Europeană 
cu privire la bazinul hidrogafic al Dunării. În acest raport, s-a evaluat calitatea apei în bazinul hidrografic al Dunării, pe 
baza acțiunii mai multor factori și pe baza Directivei-cadru privind apa. Primul raport, „Fondurile acordate de UE 
pentru stațiile de epurare a apelor uzate urbane din bazinul hidrografic al Dunării”, a fost publicat în iulie 2015. 

Apele Europei sunt afectate de poluarea organică și de poluarea cu nutrienți, precum și de poluarea generată de 
substanțele chimice. Poluarea apei provine din diferite surse, cum ar fi gospodării, instalații industriale și agricultură. 
Directiva-cadru privind apa din 2000 a armonizat legislația UE anterioară în domeniul politicii privind apa. Directiva a 
introdus planul de management al bazinului hidrografic ca instrument esențial de punere în aplicare. Primele planuri 
trebuiau elaborate în 2009 și actualizate în luna decembrie a anului 2015. Aceste planuri trebuie să furnizeze 
informații cu privire la calitatea apei diferitelor corpuri de apă, la motivele incapacității de a atinge o stare ecologică și 
o stare chimică bune, precum și cu privire la orice măsură de remediere necesară. 

 

Raportul special nr. 23/2015, intitulat „Calitatea apei în bazinul hidrografic al Dunării: s-au realizat progrese în ceea 
ce privește punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa, dar mai sunt necesare eforturi în acest sens”, este 
disponibil în limba engleză (celelalte versiuni lingvistice vor fi disponibile în scurt timp). 

 


