
CM\838821RO.doc PE396.638v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiţii

10.11.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0214/2007, adresată de Sonia Ortiga, de naţionalitate spaniolă, în 
numele „Verzilor”, privind poluarea cu nitraţi a apelor subterane de fermele 
de porci în aer liber

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara reclamă poluarea gravă cu nitraţi a stratului acvifer din Segovia ca urmare a 
fermelor extensive de porcine, despre care petiţionara afirmă că deja au poluat apa în 48 de 
sate şi s-ar putea extinde la toate bazinele de acumulare, cauzând o deteriorare ireversibilă a 
mediului. Petiţionara reclamă încălcarea directivelor privind nitraţii şi a directivei cadru 
privind apele.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Petiţia

Prezenta petiţie se referă la poluarea cu nitraţi a apelor subterane din surse agricole din provincia 
Segovia, în special de fermele de porci. Petiţia se referă la un studiu realizat în 2006 de 
Departamentul de Mediu al Comunităţii Autonome Castilla y Leon care a subliniat faptul că 
stratul acvifer pare poluat cu nitraţi în 48 de sate din provincia Segovia. Cea mai mare densitate a 
fermelor de porci pare să se afle în zona corespunzătoare corpului de apă subterană Los 
Arenales, afectând câteva provincii ale Comunităţii Autonome, inclusiv Segovia, Avila 
Valladolid, Salamanca şi Zamora.
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Petiţionara reclamă că fermele de porci cauzează poluarea mediului în provincia Segovia şi că 
Directiva privind nitraţii (Directiva 91/676/CEE)1 şi Directiva-cadru privind apele (WFD, 
2000/60/CE)2 au fost încălcate.

Observaţiile Comisiei privind petiţia

Comisia, în evaluarea sa privind aplicarea în Spania a Directivei privind nitraţii, a concluzionat 
că punerea acesteia în practică este insuficientă în mai multe aspecte. Astfel, în prezent, a fost 
deschisă o procedură de încălcare împotriva Spaniei, inclusiv în Comunitatea Autonomă Castilla 
y Leon, pentru monitorizarea neadecvată a apelor, desemnarea insuficientă a zonelor vulnerabile 
la nitraţi şi programe neconforme de acţiune.

Astfel cum menţionează petiţionara, Comunitatea Autonomă Castilla y Leon a desemnat cinci 
zone vulnerabile la nitraţi în 1998. Pe baza unor studii independente, actualizate ultima oară la 
sfârşitul anului 20063, concluzia Comisiei este că această concentraţie ridicată de nitraţi în apele 
subterane din Los Arenales se datorează unei extinderi semnificative a activităţilor agricole şi 
impune ca zona de dragare să fie desemnată ca zonă vulnerabilă la nitraţi.

Studiile mai sus menţionate se referă, printre altele, la raportul „Informe resumen de los 
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua. Demarcación hidrográfica del Duero” (CHD 
2005), indicând că presiunea ridicată a surselor neprevăzute din zonă a fost evaluată şi că 
stratul de apă din Los Arenales, Salamanca şi Segovia nu vor atinge obiectivele din Directiva-
cadru privind apele datorită presiunii venite din agricultură.

Comisia este pe deplin angajată în continuarea eforturilor sale, inclusiv prin acţiuni în justiţie, 
pentru asigurarea aplicării integrale în Spania a obligaţiilor stabilite de Directiva privind 
nitraţii cu privire la monitorizarea apelor, desemnarea zonelor vulnerabile şi stabilirea de 
măsuri de prevenire şi reducere a poluării cu nitraţi aferente practicilor agricole.

Cu privire la standardele privind calitatea apei, conţinutul maxim permis de nitraţi în apele 
subterane, conform Directivei privind nitraţii şi Directivei privind protecţia apelor subterane 
împotriva poluării şi a deteriorării, din 20064 este de 50 mg/l nitrat. În timp ce obiectivele 
privind calitatea apei din Directiva-cadru privind apele trebuie, ca regulă, să fie realizate până 
în 2015, directiva nu modifică obiectivele şi obligaţiile legislaţiei anterioare, cum ar fi 
Directiva privind nitraţii.

Concluzii

Dovezile Comisiei confirmă afirmaţia petiţionarei conform căreia stratul acvifer din Los 
Arenales în Comunitatea Autonomă Castilla y Leon este poluat cu nitraţi şi că cel mai 
probabil agricultura este una din sursele acestei poluări.

                                               
1 JO L 375, 31.12.1991, p. 1-8.
2 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73.
3 Studiu realizat de consultantul Alterra în numele Comisiei, în temeiul contractului cadru 07-
010401/2005/409860.MAR/B1.
4 Directiva 2006/118/CE din 12.12.2006, JO L372 din 27.12.2006.
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Comisia a informat autorităţile spaniole privind poziţia sa că zona de dragare a stratului 
acvifer din Los Arenales ar trebui desemnată ca zonă vulnerabilă la nitraţi, în conformitate cu 
Directiva privind nitraţii şi în cadrul procedurii de încălcare împotriva Spaniei, în derulare. 
Referinţele ştiinţifice actualizate care confirmă necesitatea desemnării vor fi comunicate 
autorităţilor spaniole în contextul schimbului oficial din acţiunea în justiţie.

Comisia va informa Comisia pentru petiţii privind derularea ulterioară.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Comisia, în evaluarea sa privind aplicarea în Spania a Directivei privind nitraţii (Directiva 
91/676/CEE)1, a concluzionat că punerea acesteia în practică este insuficientă în mai multe 
aspecte. Prin urmare, împotriva Spaniei a fost deschisă o procedură privind încălcarea legislaţiei 
europene. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte comunitatea autonomă Castilla y Leon, lucrurile 
s-au îmbunătăţit de la răspunsul anterior al Comisiei.
Iniţial, comunitatea autonomă Castilla y Leon a desemnat cinci zone vulnerabile la nitraţi în 
1998. Zonele care afectează stratul acvifer din Los Arenales nu se numărau printre cele 
desemnate. În urma măsurilor legale luate de Comisie şi a contactelor continue cu autorităţile 
naţionale şi regionale, acestea din urmă au actualizat desemnarea zonelor vulnerabile prin 
Decretul 40/2009, publicat în Jurnalul Oficial al Junta de Castilla y León – BOCYL – din 
1 iulie 2009. În acelaşi act au fost adoptate coduri de bune practici agricole, în conformitate cu 
Directiva privind nitraţii. Aceste coduri se aplică zonelor vulnerabile desemnate. Autorităţile au 
adoptat, de asemenea, programe de măsuri pentru aceste zone2.
Aşa cum a mai menţionat Comisia, conformitatea cu Directiva–cadru privind apa trebuie 
realizată până în 2015 (DCA 2000/60/CE)3, iar desemnările recente menţionate mai sus vor juca 
un rol fundamental în îndeplinirea obiectivelor sale ambiţioase. 

Informaţiile aflate la dispoziţia Comisiei au confirmat afirmaţiile petiţionarului, conform
cărora stratul acvifer din Los Arenales din comunitatea autonomă Castilla y Leon este poluat 
cu nitraţi, iar creşterea procilor şi agricultura sunt una dintre principalele surse ale acestei 
poluări. Comisia a informat autorităţile spaniole cu privire la opinia sa conform căreia zona de 
dragare a stratului acvifer din Los Arenales ar trebui desemnată ca zonă vulnerabilă la nitraţi, 
în conformitate cu Directiva privind nitraţii şi în cadrul procedurii de încălcare împotriva 
Spaniei, în derulare. În prezent, desemnarea solicitată a avut loc în mod efectiv, suprafaţa 
zonelor vulnerabile desemnate a crescut în regiune de la aproximativ 40 000 de hectare la 
peste 200 000 de hectare, iar în zonele vizate au fost adoptate programe de acţiune şi coduri 
de bune practici agricole.

                                               
1 JO L 375, 31.12.1991, p. 1-8.
2 Ordinul MAM/2348/2009 din 30 decembrie al Guvernului Castilla/Leon. 
3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73.


