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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0482/2020, adresată de M.B., de cetățenie austriacă, privind 
diferitele tipuri de sisteme europene de măsurare a nitraților

Petiția nr. 0490/2020, adresată de E.W., de cetățenie austriacă, privind 
diferitele tipuri de sisteme europene de măsurare a nitraților

Petiția nr. 0491/2020, adresată de C.R., de cetățenie germană, semnată de 
alte 17 persoane, privind diferitele tipuri de sisteme europene de măsurare a 
nitraților

Petiția nr. 0499/2020, adresată de Christof Christensen, de cetățenie 
germană, privind diferitele tipuri de sisteme europene de măsurare a 
nitraților

Petiția nr. 0535/2020, adresată de K.E., de cetățenie germană, privind 
diferitele tipuri de sisteme europene de măsurare a nitraților

1. Rezumatul petițiilor nr. 0482/2020, nr. 0490/2020, nr. 0491/2020, nr. 0499/2020 și 
nr. 0535/2020

Petiționarii susțin că, în urma revizuirii Regulamentului privind îngrășămintele, transpunerea 
Directivei privind nitrații a fost întârziată cu câțiva ani. Cu toate acestea, în opinia lor, există 
probleme în ceea ce privește sistemele de măsurare de pe teritoriul UE, întrucât stațiile de 
măsurare din statele membre nu folosesc aceleași standarde și deci rezultatele nu pot fi 
comparate cu ușurință. Acest lucru creează și probleme legate de concurență în agricultura 
europeană. Petiționarii întreabă în ce mod va garanta UE comparabilitatea rezultatelor 
măsurătorilor în toate statele membre, dacă sunt cunoscute diferențele dintre sistemele de 
măsurare și dacă un regulament al UE privind sistemele de măsurare ar putea conduce la 
rezultate comparabile.

2. Admisibilitate
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Petițiile nr. 0482/2020, nr. 0490/2020, nr. 0491/2020, nr. 0499/2020
Declarate admisibile la 27 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

Petiția nr. 0535/2020
Declarată admisibilă la 30 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Petițiile nr. 0490/2020, nr. 0491/2020, nr. 0499/2020 și nr. 0535/2020

În urma revizuirii Regulamentului privind îngrășămintele din Germania, adoptat în 
aprilie 2020, petiționarii sunt îngrijorați cu privire la punerea în aplicare în mod egal a 
Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 
proveniți din surse agricole1 (Directiva privind nitrații). 

Petiționarii pun sub semnul întrebării modul în care UE garantează comparabilitatea 
monitorizării în diferitele state membre și se întreabă dacă Comisia deține informații cu privire 
la diferitele modele ale sistemelor de stații de monitorizare din cadrul UE. Ei întreabă dacă 
Comisia consideră că punerea în aplicare a unui regulament de monitorizare uniform la nivel 
european ar conduce la rezultate comparabile în diferitele state membre. 

Petiționarii consideră, de asemenea, că există cerințe foarte diferite pentru fermierii din statele 
membre. 

Observațiile Comisiei 

Directiva privind nitrații impune statelor membre să identifice apele subterane și de suprafață 
care sunt poluate sau care riscă să devină poluate cu nitrați. Zonele de teren care alimentează 
aceste ape poluate sunt desemnate ca zone vulnerabile la nitrați sau ZVN. ZVN sunt 
reexaminate cel puțin o dată la patru ani. Statele membre sunt scutite de obligația de a identifica 
anumite zone vulnerabile, în cazul în care aplică programe de acțiune pe teritoriul lor național.

În vederea reducerii și prevenirii poluării suplimentare, statele membre trebuie să instituie 
programe de acțiune care să țină seama de situația locală, cum ar fi presiunea agricolă, nivelul 
de poluare, proprietățile solurilor și condițiile climatologice. 

Statele membre elaborează și pun în aplicare programe de monitorizare adecvate pentru a 
evalua eficacitatea programelor de acțiune. În cazul în care aplică programul de acțiune pe 
ansamblul teritoriului lor național, statele membre supraveghează conținutul în nitrați al apelor 
(ape de suprafață și ape subterane) în puncte de măsurare selecționate, care permit determinarea 
nivelului poluării cu nitrați. 

Comisia a pus la dispoziția statelor membre orientări de monitorizare care conțin recomandări 
privind frecvența eșantionării, selectarea amplasamentului de eșantionare, calendarul și 
monitorizarea tendințelor apelor subterane și de suprafață, inclusiv ale apelor costiere și marine. 

1 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 
proveniți din surse agricole JO L 375, 31.12.1991, pp. 1-8.
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Cu toate acestea, este de competența autorităților naționale să stabilească rețeaua de 
monitorizare cea mai adecvată și mai eficace.

În conformitate cu Directiva privind nitrații, statele membre raportează la fiecare patru ani cu 
privire la punerea în aplicare a directivei, furnizând informații cu privire la codurile de bună 
practică agricolă, zonele vulnerabile la nitrați, rezultatele monitorizării apei și aspectele 
relevante ale programelor de acțiune. 

Pe baza acestor rapoarte naționale, Comisia transmite Consiliului și Parlamentului European un 
raport de sinteză privind punerea în aplicare a Directivei privind nitrații2. Raportul include 
informații privind presiunea agricolă, calitatea și tendințele apei, desemnarea ZVN și 
programele de acțiune. Mai multe detalii despre fiecare stat membru sunt puse la dispoziție în 
documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul. 

Concluzie

Este de datoria autorităților naționale să instituie o rețea de monitorizare adecvată și eficientă 
și programe de acțiune eficace, ținând seama de situația locală, cum ar fi presiunea agricolă, 
nivelul poluării și condițiile pedoclimatice.

Rapoartele prezentate la fiecare patru ani de către statele membre permit Comisiei să verifice 
punerea în aplicare corectă a Directivei privind nitrații în fiecare stat membru. 

Comisia nu este obligată prin lege să instituie un sistem uniform de monitorizare la nivel 
european pentru a compara rezultatele din diferitele state membre.

4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 8 martie 2021

Petițiile nr. 0490/2020, nr. 0491/2020, nr. 0499/2020 și nr. 0535/2020

În urma revizuirii Regulamentului privind îngrășămintele din Germania, adoptat în 
aprilie 2020, petiționarii sunt îngrijorați cu privire la punerea în aplicare în mod egal a 
Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 
proveniți din surse agricole3 (Directiva privind nitrații). 

Petiționarii pun sub semnul întrebării modul în care UE garantează comparabilitatea 
monitorizării în diferitele state membre și dacă Comisia deține informații cu privire la diferitele 
modele ale sistemelor de stații de monitorizare din cadrul UE. Ei întreabă dacă Comisia 
consideră că punerea în aplicare a unui regulament de monitorizare uniform la nivel european 
ar conduce la rezultate comparabile în diferitele state membre. 

Petiționarii consideră, de asemenea, că există cerințe foarte diferite pentru fermierii din statele 
membre.

Petiția nr. 0482/2020, care are legătură cu petițiile menționate mai sus, a fost discutată în cadrul 
reuniunii Comisiei pentru petiții din 10 noiembrie 2020. Comisia a sugerat stabilirea unor 
norme armonizate de monitorizare și realizarea unui studiu privind modul în care sistemele de 

2 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
3 Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 
proveniți din surse agricole JO L 375, 31.12.1991, pp. 1-8.

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
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monitorizare sunt puse în aplicare în UE. Solicitarea de realizare a studiului va fi prezentată 
Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară.

Observațiile Comisiei 

Directiva privind nitrații impune statelor membre să identifice apele subterane și de suprafață 
care sunt poluate sau care riscă să devină poluate cu nitrați. Zonele de teren care alimentează 
aceste ape poluate sunt desemnate ca zone vulnerabile la nitrați sau ZVN. ZVN sunt 
reexaminate cel puțin o dată la patru ani. Statele membre sunt scutite de obligația de a identifica 
anumite zone vulnerabile, în cazul în care aplică programe de acțiune pe teritoriul lor național.

În vederea reducerii și prevenirii poluării suplimentare, statele membre trebuie să instituie 
programe de acțiune care să țină seama de situația locală, cum ar fi presiunea agricolă, nivelul 
de poluare, proprietățile solurilor și condițiile climatologice. 

Statele membre elaborează și pun în aplicare programe de monitorizare adecvate pentru a 
evalua eficacitatea programelor de acțiune. În cazul în care aplică programul de acțiune pe 
ansamblul teritoriului lor național, statele membre supraveghează conținutul în nitrați al apelor 
(ape de suprafață și ape subterane) în puncte de măsurare selecționate, care permit determinarea 
nivelului poluării cu nitrați. 

Scopul monitorizării este de a determina amploarea poluării cu nitrați și acțiunile necesare 
pentru prevenirea sau reducerea poluării respective și nu este de a compara amploarea poluării 
din diferite state membre. 

Comisia a pus la dispoziția statelor membre orientări de monitorizare care conțin recomandări 
privind frecvența eșantionării, alegerea punctului în care se face eșantionarea, calendarul și 
monitorizarea tendințelor apelor subterane și de suprafață, inclusiv ale apelor costiere și marine. 
Cu toate acestea, este de competența autorităților naționale să stabilească rețeaua de 
monitorizare cea mai adecvată și mai eficace.

În conformitate cu Directiva privind nitrații, statele membre raportează la fiecare patru ani cu 
privire la punerea în aplicare a directivei, furnizând informații cu privire la codurile de bună 
practică agricolă, zonele vulnerabile la nitrați, rezultatele monitorizării apei și aspectele 
relevante ale programelor de acțiune. 

Pe baza acestor rapoarte naționale, Comisia transmite Consiliului și Parlamentului European un 
raport de sinteză privind punerea în aplicare a Directivei privind nitrații4. Raportul include 
informații privind presiunea agricolă, calitatea și tendințele apei, desemnarea ZVN și 
programele de acțiune. Mai multe detalii despre fiecare stat membru sunt puse la dispoziție în 
documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul. 

Concluzie

Este de datoria autorităților naționale să instituie o rețea de monitorizare adecvată și eficientă 

4 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
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și programe de acțiune eficace, ținând seama de situația locală, cum ar fi presiunea agricolă, 
nivelul poluării și condițiile pedoclimatice.

Rapoartele prezentate la fiecare patru ani de către statele membre permit Comisiei să verifice 
punerea în aplicare corectă a Directivei privind nitrații în fiecare stat membru. 

Comisia nu consideră oportună crearea unui sistem uniform de monitorizare la nivel european 
pentru a compara rezultatele din diferitele state membre.

Totuși, Comisia ar putea avea în vedere un studiu privind modul în care sistemele de 
monitorizare sunt puse în practică de statele membre.


