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PROTECȚIA ȘI GESTIONAREA APEI

Apa este esențială pentru viața oamenilor, a animalelor și a plantelor, reprezentând, în același
timp, o resursă indispensabilă pentru economie. Protejarea și gestionarea sale depășesc
frontierele naționale. Legislația UE privind apa a fost transformată prin adoptarea în 2000 a
Directivei-cadru privind apa (DCA), care a introdus o abordare globală în ceea ce privește
gestionarea și protecția apelor de suprafață și a apelor subterane din bazinul hidrografic.
Directiva este completată de acorduri internaționale și texte legislative privind cantitatea,
calitatea și poluarea apei.

TEMEI JURIDIC

Articolele 191-193 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

REALIZĂRI

A. Directiva-cadru privind apa (DCA)
Cu adoptarea DCA (2000/60/CE), politica europeană privind apa a cunoscut un proces de
restructurare. Directiva-cadru privind apa stabilește un cadru pentru protecția apelor de suprafață
interioare, a apelor de tranziție, a apelor de coastă și a apelor subterane, pentru a preveni și reduce
poluarea, a promova utilizarea durabilă a apei, a proteja mediul acvatic, a îmbunătăți starea
ecosistemelor acvatice și a atenua efectele inundațiilor și secetelor. Cu excepția cazurilor în care
se aplică derogări speciale, toate apele trebuie să obțină o stare ecologică bună, prin utilizarea
planurilor de gestionare a bazinului hidrografic. Patru planuri privind punerea în aplicare
(COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670 și COM(2015)0120) indică faptul că,
deși au fost făcute progrese importante în îndeplinirea acestui obiectiv, succesul său final va
depinde de ambiția statelor membre și de punerea în aplicare corectă a planurilor lor pentru 2015
într-un mod care poate fi măsurat. În 2007, Comisia a lansat WISE (Water Information System
for Europe - Sistemul de informare privind apa pentru Europa), un instrument de colectare și
schimb de date și informații la nivelul UE și de monitorizare a agenților poluanți eliberați în
apele de suprafață sau în mediul acvatic.
Cu toate acestea, rămân în continuare obstacole care împiedică o mai bună protecție a resurselor
de apă din Europa. Aceste obstacole sunt identificate în Comunicarea Comisiei intitulată
„Rezolvarea problemei deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană” din 18 iulie 2007
(COM(2007)0414). În 2012, Comisia a lansat Planul de salvgardare a resurselor de apă ale
Europei (COM(2012)0673), cu scopul de a asigura disponibilitatea apei de suficientă calitate
pentru toți utilizatorii legitimi, printr-o punere în aplicare mai bună a politicii actuale privind apa
a UE, prin integrarea obiectivelor politicii privind apa în alte domenii politice și prin remedierea
lacunelor existente în cadrul actual. În ceea ce privește ultimul punct, Planul de salvgardare a
resurselor de apă prevede stabilirea de către statele membre de conturi pentru apă și obiective
privind eficiența apei, precum și elaborarea de standarde ale UE privind reutilizarea apei.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/;jsessionid=589WT7TXG16gLrjW1tqrG1G7JkvspnWyxc4sv4GvyXr1g18dTQf2!741916706?uri=CELEX:32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0128
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0156
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0670:EN:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0120
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:EN:PDF
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1. Apele subterane. Deoarece apele subterane reprezintă 75% din apa potabilă a UE, poluarea
cauzată de industrie, gropile de gunoi și agricultură reprezintă un risc considerabil
pentru sănătate. DCA contribuie la protecția apelor subterane împotriva tuturor formelor
de contaminare și prevede stabilirea de rețele de monitorizare a apelor subterane.
Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane prevede adoptarea de criterii
specifice pentru evaluarea stării chimice bune, pentru identificarea tendințelor ascendente
semnificative și constante și pentru definirea punctelor de debut a inversării tendințelor.
Totuși, toate limitele pentru agenții poluanți sunt stabilite de statele membre, cu excepția
nitraților și pesticidelor, pentru care limitele sunt stabilite în legislația UE.

2. Apa potabilă. Directiva 98/83/CE a Consiliului definește standardele de calitate esențiale
pentru apa destinată consumului uman. Directiva cere statelor membre să monitorizeze
periodic calitatea apei destinate consumului uman, prin utilizarea metodei punctelor de
prelevare, și să elaboreze programe de monitorizare. Statele membre pot include cerințe
specifice suplimentare pentru teritoriul lor, dar numai dacă acest lucru duce la stabilirea
unor standarde mai ridicate. Directiva mai impune furnizarea regulată de informații
consumatorilor. Pe lângă aceasta, trebuie prezentate Comisiei Europene din trei în trei ani
rapoarte privind calitatea apei potabile. În 2013, a fost adoptată Directiva 2013/51/Euratom
a Consiliului, care stabilește cerințele în ceea ce privește substanțele radioactive din apa
destinată consumului uman pentru armonizarea dispozițiilor cu Tratatul Euratom.

3. Apa pentru scăldat. În februarie 2006, Comisia a adoptat Directiva 2006/7/CE (Directiva
privind apa pentru scăldat), care vizează să îmbunătățească sănătatea publică și protecția
mediului prin stabilirea de dispoziții privind monitorizarea și clasificarea (în patru
categorii) a apei pentru scăldat și care este integrată în DCA. Aceasta prevede, de asemenea,
informarea și participarea publicului pe scară largă, fapt care a dus la adoptarea de către
Comisie în 2011 a unei decizii de stabilire a unui simbol destinat informării publicului cu
privire la clasificarea apei pentru scăldat și la orice interzicere a scăldatului (2011/321/
UE). Comisia și Agenția Europeană de Mediu (AEM) publică anual un raport de sinteză
privind calitatea apei pentru scăldat.

4. Tratarea apelor urbane reziduale. Directiva 91/271/CEE (modificată de Directiva 98/15/
CE) privind tratarea apelor reziduale urbane are ca scop protejarea mediului împotriva
efectelor negative ale deversărilor de ape reziduale urbane și a deversărilor din industrie.
Directiva stabilește standardele minime și calendarele pentru colectarea, tratarea și
evacuarea apelor reziduale urbane, introduce controale privind eliminarea nămolului de
epurare și solicită să se elimine practica descărcării în mare a nămolului de epurare.
Al optulea raport privind punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane
reziduale din 2016 a concluzionat că s-au atins rate înalte de respectare în UE-15. În cazul
UE-13, există în continuare decalaje semnificative de respectare, în special în ceea ce
privește tratarea. Sunt necesare acțiuni și investiții consolidate pentru a obține respectarea
deplină într-un termen rezonabil. Cel de-al șaptelea Program de acțiune privind mediul și
Planul pentru garantarea resurselor de apă ale Europei subliniază importanța colectării și
tratării apelor reziduale urbane.

5. Strategii împotriva poluării chimice a apelor de suprafață. Legislația din anii '70 și
'80, care prevedea măsuri împotriva poluării chimice a apelor de suprafață, a expirat la
sfârșitul anului 2012 și a fost înlocuită cu dispozițiile DCA. Aceste dispoziții prevedeau
în principal stabilirea unei liste de substanțe prioritare care prezintă un risc semnificativ
pentru mediul acvatic sau prin intermediul acestuia la nivelul UE, împreună cu un set de
substanțe prioritare periculoase. Directiva 2008/105/CE (Directiva privind standardele de

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.296.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.296.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:EN:PDF
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calitate a mediului), care a înlocuit Decizia 2455/2001/CE a Comisiei, a stabilit limitele
concentrațiilor pentru substanțele prioritare pentru 33 de substanțe prioritare și 8 alți
agenți poluanți în apele de suprafață. Directiva 2013/39/UE de modificare a introdus 12
noi substanțe pe lista actuală, precum și obligația care îi revine Comisiei de a stabili o
listă suplimentară de substanțe care să fie monitorizate în toate statele membre (listă de
supraveghere) pentru a sprijini revizuiri viitoare ale listei de substanțe prioritare.

6. Directiva privind nitrații. Protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitrați proveniți
din surse agricole este prevăzută în Directiva 91/676/CEE (Directiva privind nitrații)
și Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, care cere statelor membre să prezinte Comisiei
un raport, din patru în patru ani, conținând informații în legătură cu codurile de bună
practică agricolă, zonele desemnate vulnerabile la nitrați (ZVN), rezultatele monitorizării
apelor și rezumate ale programelor de acțiune. Scopul directivei și al regulamentului este
protejarea rezervelor de apă potabilă și prevenirea extinderii daunelor ecologice provenite
din eutrofizare, care este limitată de restricțiile stabilite în Regulamentul nr. 2004/648
privind utilizarea fosfaților în detergenți. Cu toate că ultimul raport de punere în aplicare
indică faptul că presiunea dinspre agricultură a scăzut, planul din 2012 identifică în
continuare Directiva privind nitrații ca una din măsurile-cheie pentru atingerea obiectivelor
DCA.

Directiva 2007/60/CE (Directiva privind inundațiile) are ca scop reducerea și gestionarea
riscurilor pe care inundațiile le comportă asupra sănătății umane, mediului, infrastructurii și
proprietății. Directiva cere statelor membre să realizeze evaluări preliminare pentru identificarea
bazinelor hidrografice și zonele costiere aferente care prezintă riscuri, până în 2011, și ulterior
să elaboreze hărți privind riscul de inundații și planuri de gestionare a riscului de inundații
axate pe prevenire, protecție și pregătire, până în 2015. Toate aceste acțiuni vor fi realizate în
conformitate cu DCA și cu planurile de gestionare ale bazinelor hidrografice ale sale.
B. Politica marină și de coastă a UE
1. Directiva privind mediul marin. Obiectivele Directivei 2008/56/CE (Directiva-cadru

Strategia pentru mediul marin – denumită Directiva pentru mediul marin) vizează obținerea
unei stări ecologice bune ale apelor marine până în 2020, protecția și conservarea acestora
și prevenirea deteriorării lor. Această directivă este primul instrument legislativ al UE
referitor la protecția biodiversității marine. Directiva înscrie într-un cadru legislativ o
abordare, bazată pe noțiunea de ecosistem, privind gestionarea activităților umane care
au un impact asupra mediului marin, integrând conceptele de protecție a mediului și de
utilizare durabilă. Directiva identifică regiunile și subregiunile marine europene în cadrul
frontierelor geografice stabilite de convențiile privind mările regionale. Pentru a obține o
stare ecologică bună până în 2020, fiecare stat membru are obligația de a elabora până în
2010 o strategie pentru evaluarea apelor marine din șase în șase ani. Decizia 2010/477/UE
a Comisiei privind criteriile și standardele metodologice pentru recunoașterea unei bune
stări ecologice a apelor marine conține un număr de criterii și indicatori asociați pentru
evaluarea stării ecologice bune.

2. Poluarea marină. Scurgerile de hidrocarburi provocate de accidentul petrolierului Erika
din 2000 au determinat UE să-și consolideze rolul în domeniul siguranței maritime și
a poluării maritime prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a
Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA). Directiva 2005/35/CE, modificată
de Directiva 2009/123/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni
în caz de încălcare are ca obiectiv să asigure că persoanelor responsabile de scurgeri
poluante în mare li se administrează sancțiuni efective și descurajante, care pot fi penale

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
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sau administrative. Evacuarea substanțelor poluante provenite din nave trebuie considerată
infracțiune penală dacă a fost comisă cu intenție, din imprudență sau dintr-o neglijență
gravă și are ca rezultat deteriorarea gravă a calității apei.

3. Politica maritimă integrată. Directiva privind mediul marin este pilonul ecologic al politicii
maritime integrate generale (COM(2007)0575), care vizează să exploateze întregul
potențial economic al mărilor fără a compromite mediul înconjurător. Comunicarea
Comisiei intitulată „Creșterea albastră: oportunități pentru o creștere sustenabilă în
domeniul marin și maritim” (COM(2012)0494) a definit contribuția politicii maritime
integrate în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020.

4. Managementul integrat al zonelor costiere (MIZC). Recomandarea 2002/413/CE privind
MIZC definește principiile bunei planificări și managementului zonelor costiere de care
statele membre trebuie să țină seama în elaborarea strategiilor lor naționale.

C. Acordurile internaționale privind apele regionale
Protecția apelor marine în Europa este guvernată de patru structuri de cooperare (convențiile
privind mările regionale) dintre statele membre și țările vecine cu care au ape comune: Convenția
OSPAR din 1992 (bazată pe convențiile anterioare de la Oslo și Paris) pentru Atlanticul de Nord-
Est; Convenția de la Helsinki (HELCOM) din 1992 privind zona Mării Baltice (HELCOM);
Convenția de la Barcelona (UNEP-MAP) din 1995 pentru Mediterana; și Convenția de la
București din 1992 privind Marea Neagră. Râurile din UE sunt protejate conform Convenției
pentru protecția Dunării din 1996 și Convenției pentru protecția Rinului din 2009. Cooperarea
de mediu interregională axată pe apele marine sau bazinele hidrografice a permis crearea mai
multor strategii macroregionale în UE: Strategia pentru regiunea Mării Baltice din 2009 (prima
strategie globală a UE concepută pentru o macroregiune), prima Strategie pentru regiunea Mării
Baltice (2009), o Strategie pentru regiunea Dunării (2011) și ultima Strategie pentru regiunea
adriatico-ionică (2014).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a luat în mod regulat inițiativa în domeniul protecției apei. În ianuarie 2000, ca
urmare a scurgerilor de hidrocarburi cauzate de naufragiul navei Erika, PE a solicitat punerea
în aplicare a unei politici europene de transport durabile și pe termen lung pentru a preveni alte
dezastre constând în poluarea cu hidrocarburi. Cu privire la strategia maritimă, Parlamentul a
subliniat importanța biodiversității și a inovațiilor ecologice, a efectelor schimbărilor climatice
asupra mediului marin, precum și importanța obiectivului de a atinge o stare ecologică bună.
În iunie 2008, Parlamentul a susținut cu o largă majoritate noile norme ale UE privind calitatea
apei. Prin solicitarea revizuirii listei de substanțe prioritare în termen de doi ani de la data
intrării în vigoare a Directivei privind standardele de calitate a mediului, Parlamentul a garantat
posibilitatea extinderii listei de substanțe toxice. Pe lângă aceasta, a consolidat obiectivul de
eliminare completă a emisiilor pentru 13 substanțe periculoase prioritare în termen de 20 de
ani. Pe lângă aceasta, în 2012 Parlamentul a contribuit la actualizarea directivei cu includerea
noilor substanțe prioritare. În raportul său din 2012 privind aplicarea legislației UE în domeniul
apei, Parlamentul a solicitat să se pună mai mult accentul pe dimensiunea regională, a subliniat
necesitatea de a dispune de date viabile și de a acorda un loc important aspectelor legate de
apă, a sprijinit o abordare globală a protecției apei și a pledat în favoarea promovării cercetării
și inovării în acest domeniu. Parlamentul a salutat și a sprijinit cel de-al șaptelea Program de
acțiune privind mediul și Planul de salvgardare a resurselor de apă ale Europei.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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În septembrie 2015, Parlamentul a votat cu o largă majoritate în favoarea unui raport cu privire
la acțiunile întreprinse în urma primei inițiative cetățenești europene „Right2Water” (Dreptul
la apă), care invită Comisia să propună un act legislativ pentru aplicarea dreptului omului la
apă și salubritate, așa cum este recunoscut de ONU. Instituțiile europene și statele membre sunt
îndemnate în mod special, în contextul acestei inițiative, să se asigure că toți cetățenii se bucură
de dreptul la apă și salubritate, că aprovizionarea cu apă și gestionarea resurselor de apă nu
sunt supuse normelor pieței interne și că serviciile legate de apă sunt excluse din măsurile de
liberalizare. În Rezoluția sa din 8 septembrie 2015[1], Parlamentul a invitat Comisia să prezinte
propuneri legislative și, dacă este cazul, o revizuire a DCA, care să recunoască accesul universal
și dreptul omului la apă.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Texte adoptate, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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