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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția 0261/2005 adresată de Colette Goeuriot, de cetățenie franceză, în 
numele Comunităților miniere din Lorena, privind riscurile asupra 
mediului și sănătății cauzate de abandonarea mineritului în Lorena

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă îngrijorarea față de riscurile hidro-geologice care decurg în urma 
abandonării minelor de minereu de fier din Lorena, în special inundarea puțurilor de minereu 
de fier care curg sub 130 de comunități și care au dus deja la subsidența și degradarea 
locuințelor, acum că infiltrarea nu mai este pompată în mod regulat. În plus, procesul de 
deteriorare a mineralelor și a altor substanțe dăunătoare folosite în mine crește poluarea apelor 
subterane și ar putea afecta deversarea spre est în Mozela. Prin urmare, petiționara solicită 
Parlamentului să convingă autoritățile franceze să reia pomparea sistematică a apelor 
subterane în bazinul feroferic al Lorenei. În legătură cu aceasta, petiționara se referă la 
Directiva cadru 2000/60 privind calitatea apei și termenul limită din 2015 pentru depoluarea 
apelor subterane, împreună cu obligațiile statelor membre în această privință. Ea se referă, de 
asemenea, la principiul precauției care este piatra fundamentală a legislației Comunității 
(articolul 174) și a celei franceze (Legea din 2/2/95).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 septembrie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 noiembrie 2005

Rezumatul descrierii situației 

Petiționara își exprimă îngrijorarea față de riscurile hidro-geologice care decurg în urma 
abandonării minelor de minereu de fier din Lorena, în special inundarea puțurilor de minereu 
de fier care curg sub 130 de comunități și care au dus deja la subsidența și degradarea 
locuințelor, acum că infiltrarea nu mai este pompată în mod regulat. În plus, procesul de 
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deteriorare a mineralelor și a altor substanțe dăunătoare folosite în mine crește poluarea apelor 
subterane și ar putea afecta deversarea spre est în Mozela. 

Petiționara solicită instituțiilor europene să convingă autoritățile franceze să reia pomparea 
sistematică a apelor subterane în bazinul feroferic al Lorenei. În această privință, petiționara 
se referă la Directiva-cadru a Apelor (2000/60/CE) și la termenul său limită din 2015 privind 
îndeplinirea obiectivelor de mediu. Se face referire și la principiul precauției (articolul 174 din 
Tratat) și la legislația franceză (Legea din 2/2/95).
Explicarea situației și acțiunile Comisiei: 
Directiva-cadru a Apelor (WFD) solicită statelor membre să pună în aplicare măsurile 
necesare pentru a preveni sau a limita pătrunderea poluanților în apele subterane și să prevină 
deteriorarea stării tuturor organismelor din acestea. În acest context, statele membre trebuie să 
protejeze, să mărească și să refacă toate organismele din apele subterane, să asigure echilibrul 
între extragere și realimentare, cu scopul de a obține o stare bună a acestor ape (din punct de 
vedere chimic și cantitativ) până în 2015. Ca o regulă generală, toate apele subterane vor 
trebui să prezinte o stare bună până la această dată. Totuși, aceste cerințe includ clauze cu un 
interval de derogare în anumite condiții, menționate în paragrafele 4-8 din articolul 4.

În contextul punerii în aplicare a WFD, statele membre au realizat o analiză a presiunilor și 
impactului activității omului asupra stării apelor de suprafață și subterane în temeiul
articolului 5, care este expusă acum Comisiei Europene. În baza caracterizării acestei 
probleme, statele membre vor trebui să desemneze programe de monitorizare în zona fiecărui 
bazin hidrografic și să le facă operaționale până la sfârșitul anului 2006. Conform articolului 
14 alineatul (1) litera (b), aceasta ar trebui să ducă la o privire de ansamblu provizorie a 
chestiunilor semnificative de gestionare a apelor identificate în fiecare bazin până la sfârșitul 
anului 2007 și la întocmirea unui proiect pentru un plan de gestionare a bazinului hidrografic 
care va fi deschis consultărilor publice până la sfârșitul anului 2008, înainte de publicarea sa
(sfârșitul anului 2009).

Este recunoscut faptul că situația apelor în zone cu o lungă tradiție minieră este predispusă la 
un impact de durată asupra calității și cantității apelor subterane. Acesta este fără îndoială și 
cazul în regiunea Lorena, precum și în alte zone europene, de exemplu în regiunile miniere 
din Anglia sau Țara Galilor, sau zona Ruhr din Germania. Riscurile de poluare a apelor 
subterane asociate cu abandonarea minelor în Lorena vor trebui, prin urmare, să fie luate în 
considerare în mod serios de statele membre în lumina cerințelor WFD. În primul rând, aceste 
riscuri ar trebui identificate în raportul privind articolul 5 referitor la presiuni și impact. Prin 
urmare, datele de monitorizare ar trebui să permită obținerea unei evaluări clare a corpurilor 
din apele subterane caracterizate ca fiind în pericol, și o primă evaluare a stării până în 2007. 
Proiectul pentru un plan de administrare a bazinului hidrografic (deschis la consultări publice 
până la sfârșitul anului 2008) ar trebui, bineînțeles, să aibă în vedere problema notificată de 
petiționară și să propună măsuri adecvate de remediere care ar trebui – conform programului 
de măsuri WFD (articolul 11) – să fie operaționale până la sfârșitul anului 2012. Ar trebui să 
se observe, cu toate acestea, că în multe cazuri, remedierea apelor subterane va fi dificilă din 
punct de vedere tehnic sau disproporționat de costisitoare, ceea ce ar putea justifica utilizarea
de către statele membre a derogărilor în temeiul articolului 4 alineatul (5) din WFD, în cazul 
în care sunt îndeplinite condițiile aferente.

Mai mult, în ceea ce privește moștenirile de deșeuri miniere, viitoarea directivă privind 
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gestionarea deșeurilor din industriile extractive va include dispoziții prin care se va solicita 
statelor membre să redacteze inventare ale instalațiilor închise sau abandonate de gestionare a
deșeurilor miniere, care cauzează un impact negativ asupra mediului. Directiva propusă 
permite și dezvoltarea metodologiilor de reabilitare a acestor instalații de gestionare a 
deșeurilor. Este de observat, totuși, că această directivă nu a fost adoptată încă de Parlamentul 
European sau de Consiliu.

În consecință, în acest stadiu, nu există nicio posibilitate ca Comisia Europeană să impună 
măsuri care să fie luate de autoritățile franceze în contextul Directivei-cadru a Apelor. 
Acțiunile juridice vor fi posibile în cazul în care se observă o încălcare a uneia sau a mai 
multor cerințe menționate mai sus, în legătură cu intervalul de timp WFD.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2006

După cum s-a indicat deja în comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2005, calitatea apelor 
este acoperită de Directiva-cadru a Apelor (WFD) al cărei obiectiv este să obțină o stare bună 
a apelor subterane și de suprafață până în 2015. Punerea în aplicare a WFD urmează o 
abordare pas cu pas, care începe cu analizele de mediu ale apelor din Europa (articolul 5),
bazate pe datele disponibile. Analizele vor trebui să caracterizeze acele organisme din apă 
aflate în riscul de a nu îndeplini un obiectiv de calitate a mediului până în 2015. Franța a 
realizat acest exercițiu și a prezentat raportul privind articolul 5 care acoperă bazinul 
hidrografic Rhin-Mozela-Saar. Raportul autorităților franceze arată că 9 din 15 organisme din 
apele subterane și 209 din 469 organisme din apele de suprafață sunt în pericol. Pe lângă 
presiunile hidro-geologice, nitrogenul, fosforul, pesticidele și poluarea organică sunt 
principalele probleme.
Raportul a fost publicat pe internet de autoritățile franceze pentru a fi accesibile publicului. 
Raportul va fi un fundament pentru măsurile ulterioare spre întocmirea planurilor de 
gestionare a bazinului hidrografic, care sunt necesare în cadrul articolului 13 din WFD și 
trebuie prezentate de statele membre până la sfârșitul anului 2008, după consultarea 
publicului. Planurile vor deveni operaționale până la sfârșitul anului 2009.

Orice plângere referitoare la poluarea apelor provenite de la minele de fier abandonate ar 
trebui să fie adresată autorităților franceze pe durata procesului de consultare pentru planurile 
de gestionare a bazinului hidrografic Rhin-Mozela-Saar.
Din informațiile disponibile, Comisia Europeană nu poate identifica nicio încălcare a WFD de 
către autoritățile franceze.
În ceea ce privește a doua preocupare a petiționarei, subsidența cauzată de inundarea puțurilor 
minelor abandonate, aceasta nu este prevăzută de actuala legislație a UE și, prin urmare, ține
de competența exclusivă a statelor membre.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

După cum s-a indicat deja în comunicările anterioare ale Comisiei, calitatea apelor este 
prevăzută în Directiva-cadru a Apelor (WFD), 2000/60/CE1. Obiectivul este să se obțină o 
stare bună a apelor subterane și de suprafață, ca o regulă generală, până în 2015. 

                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73
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Punerea în aplicare a WFD urmează o abordare pas cu pas. Cele mai bune instrumente pentru 
a atinge obiectivele WFD sunt planurile de gestionare a bazinului hidrografic și programele de 
măsuri, iar acestea ar trebui adoptate cel târziu la 22 decembrie 2009, în urma unui proces de 
consultare publică. 

Franța a adoptat planul de gestionare a bazinului hidrografic și programul de măsuri pentru 
zona bazinul hidrografic Rhin-Meuse prin decizia Prefectului S.G.A.R. nr. 2009-523 din 27 
noiembrie 2009 
(disponibilă pe site-ul http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).

Din informațiile disponibile, Comisia Europeană nu poate identifica nicio încălcare a WFD de 
către autoritățile franceze în acest caz.


