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Subiect: Petiția nr. 0971/2013, adresată de Carlos Alonso Cidad, de cetățenie spaniolă, 
privind calitatea apei potabile provenite din lacul de acumulare Oiola, Țara 
Bascilor

Petiția nr. 2184/2014, adresată de Adolfo Barrena Salces, de cetățenie spaniolă, 
privind necesitatea unei intervenții UE în ceea ce privește contaminarea severă 
a râului Gállego cu lindan în Aragon (Spania)

Petiția nr. 0694/2017, adresată de Samuel Martin Sosa, de cetățenie spaniolă, 
privind lindanul

Petiția nr. 0222/2018, adresată de Pedro Alfonso Ocampo Cardala, de 
cetățenie spaniolă, în numele Esquerda Unida de O Porriño (EU-SON), 
privind contaminarea cu lindan în O Porriño, Spania

Petiția nr. 0582/2020, adresată de P.O.S., de cetățenie spaniolă, privind un plan 
de eliminare a contaminării cu lindan în Spania și în întreaga UE

1. Rezumatul petiției nr. 0971/2013

Petiționarul denunță nerespectarea de către autoritățile publice basce a legislației europene 
privind mediul în cazul lacului de acumulare Oiola, din Barakaldo (Țara Bascilor). Acest lac de 
acumulare este folosit încă din 1967 ca punct de captare a apei destinate consumului uman, 
după purificarea sa într-o instalație de tratare a apei. Apa ajunge în prezent într-o rețea care 
deservește peste 100 000 de persoane din Barakaldo, Sestao și Alonsotegi. Cu ocazia unei 
inspecții de rutină în iulie 2008, Departamentul pentru sănătate din Țara Bascilor a detectat 
niveluri ridicate de izomeri de HCH/lindan în apa care fusese tratată în instalația de tratare a 
apei. Prin urmare, au fost stabilite limite pentru fluxul apelor respective în rețea și pentru 
prezența izomerilor de HCH. Începând din iulie 2011, lacul de acumulare a fost reautorizat 
pentru utilizare. Cu toate acestea, petiționarul consideră că acesta nu este în conformitate cu 
legislația privind protecția mediului, cum ar fi Directiva privind apa potabilă, Directiva-cadru 
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privind apa, astfel cum a fost modificată, și de Directiva 2009/90/CE de stabilire a 
specificațiilor tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor.

Rezumatul petiției nr. 2184/2014

Petiționarul explică faptul că râul Gállego a fost contaminat acum 35 de ani de către 
întreprinderea Inquinosa, care a deversat mii de tone de lindan atunci când a fost închisă, 
în 1994. Lindanul, un poluant organic persistent, este interzis prin Convenția de la Stockholm, 
precum și prin Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Cu toate acestea, această substanță continuă 
să se acumuleze și să se mențină în mediul înconjurător, iar studiile științifice au demonstrat că 
reprezintă un pericol, chiar și în cantități mici. Prin urmare, petiționarul solicită o intervenție 
din partea UE, prin cofinanțarea unui plan de decontaminare a râului Gállego, precum și 
aplicarea unei sancțiuni Spaniei pentru încălcarea legislației UE în materie de apă, sănătate și 
mediu.

Rezumatul petiției nr. 0694/2017 

Petiționarul solicită ca Spania să fie îndemnată să elaboreze planurile de acțiune impuse de 
Directiva-cadru privind apa (DCA) în vederea eliminării substanțelor periculoase – în acest caz, 
HCH sau lindanul – din acele zone în care sunt prezente. În cazul în care Spania nu se 
conformează directivei, petiționarul consideră că ar trebui să se aibă în vederea inițierea unei 
proceduri disciplinare. El solicită să fie stabilite anumite limite pentru prezența HCH în apa 
destinată consumului uman, care să fie conforme cu cele mai bune date științifice disponibile. 
Petiționarul solicită, de asemenea, ca râurile și zonele afectate de o contaminare persistentă să 
fie declarate neadecvate pentru captarea apei destinate consumului uman, în conformitate cu 
principiul precauției. El solicită ca, la nivelul instituțiilor Uniunii, să fie luate măsuri coordonate 
pentru a soluționa problema contaminării cu lindan, având în vedere că multe alte zone din UE 
sunt, de asemenea, afectate.

Rezumatul petiției nr. 0222/2018

Petiția se referă la prezența lindanului (o substanță chimică cancerigenă care era anterior 
întâlnită în mod obișnuit în insecticide), în municipalitatea O Porriño, Spania. Cu aproximativ 
60 de ani în urmă, o întreprindere privată a produs lindan într-o fabrică din apropierea zonei, a 
acumulat mai mult de 1 000 de tone și nu a eliminat-o în mod corect. Zona este acum 
rezidențială, iar petiționarul este preocupat de riscul pentru sănătatea populației din zonă, 
deoarece lindanul este interzis în majoritatea țărilor din UE. El susține că autoritățile nu au luat 
niciun fel de măsuri, în ciuda interdicției. De asemenea, petiționarul își exprimă îngrijorarea cu 
privire la poluarea râului Louro, care trece prin O Porriño. El solicită instituțiilor europene să 
protejeze regiunea asigurându-se că autoritățile spaniole vor efectua o investigație privind 
prezența lindanului în zonă și vor stabili planurile de acțiune impuse de Directiva-cadru privind 
apa pentru a elimina substanțele periculoase. Petiționarul solicită, de asemenea, să se stabilească 
anumite limite pentru prezența HCH în apa destinată consumului uman, iar Comisia Europeană 
să propună o legislație privind protecția solului.

Rezumatul petiției nr. 582/2020

Petiționarul afirmă că lindanul este un pesticid periculos și persistent produs în mai multe locuri 
din Spania în anii ’70 și ’80, în special în Baracaldo (Vizcaya) și Sabiñánigo (Huesca). 
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Petiționarul consideră că gestionarea deșeurilor de acest fel a fost neglijentă, ele fiind răspândite 
în diferite locuri din Spania, cu controale insuficiente, în special în zonele din jurul localităților 
unde a fost produs acest pesticid. În ciuda faptului că au trecut mai multe decenii de când a 
încetat să fie produs și utilizat, persistența sa ridicată face să fie prezent în continuare în sol și 
în apă. Petiționarul subliniază că această contaminare a afectat îndeosebi râul Gállego din 
Comunitatea Autonomă Aragón. Lindanul, un poluant organic persistent, este interzis prin 
Convenția de la Stockholm și prin Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Cu toate acestea, substanța 
continuă să se acumuleze și să persiste în mediu, iar mai multe studii științifice au arătat că și 
cantitățile mici reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană, pentru animale și pentru 
ecosisteme. Petiționarul reclamă nivelurile ridicate de poluare cu lindan în anumite locuri din 
Spania, nu numai în Țara Bascilor și Aragon, ci și în Castilia și Leon, Castilia-La Mancha, 
Comunitatea Autonomă Madrid, Galicia, Catalonia și Andaluzia. Reziduurile acestui pesticid 
au fost identificate în toate aceste regiuni. Totuși, până acum guvernul spaniol a luat măsuri 
insuficiente pentru a remedia această situație. Petiționarul solicită Parlamentului European să 
insiste pentru a se efectua o anchetă amănunțită cu privire la această chestiune și să ceară altor 
instituții europene să ia măsuri pentru soluționarea acestei situații, care rămâne periculoasă 
pentru populație și mediu. Petiționarul consideră că este foarte important să se respecte 
legislația europeană în materie de protecție a mediului și Directiva europeană privind apa și să 
se pună în aplicare un plan specific pentru eliminarea completă a reziduurilor de lindan, care 
persistă în multe locuri în Spania. Petiționarul solicită, de asemenea, promovarea unor acțiuni 
coordonate în cadrul instituțiilor comunitare prin intermediul unui plan cuprinzător de 
decontaminare a zonelor afectate de lindan, având în vedere existența unor situri contaminate 
în alte țări ale Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0971/2013, declarată admisibilă la 11 februarie 2014.
Petiția nr. 2184/2014, declarată admisibilă la 7 iulie 2015.
Petiția nr. 0694/2017, declarată admisibilă la 17 noiembrie 2017.
Petiția nr. 0222/2018, declarată admisibilă la 2 iulie 2018.
Petiția nr. 0582/2020, declarată admisibilă la 10 august 2020.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 0971/2013 

3.1  Răspunsul Comisiei la petiția nr. 0971/2013, primit la 27 mai 2014

La 4 iulie 2013 Comisia a înregistrat o reclamație cu privire la poluarea cu lindan a lacului de 
acumulare Oiola (Spania) și la efectele sale asupra apei potabile preluate din lac. Lacul de 
acumulare alimentează cu apă potabilă populația din Barakaldo (Spania). Comisia a primit o 
serie de întrebări cu solicitare de răspuns scris (008793/2013, 008794/2013, 13625/2013, 
79/2014) în legătură cu situații de poluare cu lindan a aceluiași lac de acumulare.

Comisia își exprimă preocuparea legată de respectarea următoarelor acte legislative ale UE: 
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, Directiva 2000/60/CE de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva 2008/105/CE privind 
standardele de calitate a mediului în domeniul apei, Directiva 2009/90/CE de stabilire a 
specificațiilor tehnice pentru analiza chimică și monitorizarea stării apelor, 
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Directiva 91/414/CEE și Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a 
produselor fitosanitare și, în final, Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.

Comisia a solicitat autorităților spaniole informații referitoare la concentrația substanțelor în 
cauză în apa lacului de acumulare și în apa preluată din acesta pentru consumul uman, precum 
și la măsurile adoptate de autoritățile competente și capacitatea acestora de a soluționa 
problema.

Informațiile primite din partea autorităților spaniole au permis doar o evaluare parțială a 
situației legate de poluarea lacului. Nu au fost oferite informații cu privire la prezența lindanului 
sau a oricărui alt pesticid (sau a oricărui alt parametru) în apa potabilă furnizată de instalația de 
la Basatxu care tratează apa dulce din lacul de acumulare Oiola înainte de a o distribui.

Concluzii

Comisia a solicitat Spaniei să pună la dispoziție mai multe detalii cu privire la poluarea lacului 
de acumulare și a apei destinate consumului uman, preluată din acesta, prin intermediul 
sistemului EU PILOT. De îndată ce informațiile solicitate vor fi disponibile, Comisia își va 
finaliza evaluarea și va stabili care sunt următoarele etape.

3.2. Răspunsul Comisiei (REV) la petiția nr. 0971/2013, primit la 29 mai 2015

Comisia a evaluat informațiile furnizate de către autoritățile spaniole cu privire la prezența 
lindanului (gamma-HCH) și a altor izomeri de HCH în apele lacului de acumulare Oiola și în 
apa potabilă preluată din acesta, precum și la măsurile adoptate de autoritățile competente și 
capacitatea acestora de a soluționa problema. Principalele concluzii care se desprind din această 
evaluare sunt următoarele:

Autoritățile spaniole recunosc că în 2008 a avut loc un episod de contaminare cu izomeri de 
HCH a apei furnizate de instalația de tratare de la Basatxu: eșantionul din data de 21 iulie 2008 
a indicat prezența unor concentrații de izomeri de HCH peste valorile limită stabilite în 
Directiva 98/83/CE1 (anexa I B, pesticide și totalul pesticidelor). Imediat după detectarea 
poluării, alimentarea cu apă de la instalația de tratare de la Basatxu a fost oprită și, de îndată ce 
poluarea a fost identificată ca provenind de la lacul de acumulare Oiola, captarea din acest corp 
de apă a fost suspendată, utilizându-se, în schimb, surse alternative. Captarea apei din lacul de 
acumulare Oiola a fost autorizată din nou în mai 2013, după ce toate eșantioanele au indicat 
faptul că nivelurile de poluanți erau cu mult sub pragurile stabilite în Directiva 98/83/CE [sub 
0,01 µg/l pentru lindan și alți izomeri de HCH și sub 0,025 µg/l pentru totalul pesticidelor2]. 

S-a constatat că originea poluării s-a aflat în scurgerile provenite de la depozitele de deșeuri 
situate în bazinul hidrografic al lacului, unde a fost detectată prezența izomerilor de HCH și a 
lindanului. Toate depozitele de deșeuri identificate au fost complet curățate de autoritățile 
spaniole în perioada 2011-2012 și s-a îndepărtat și solul contaminat. 

1 Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman
2 În temeiul anexei I partea B la Directiva 98/83/CE, valoarea limită pentru fiecare pesticid este de 0,1 μg/l și, 
pentru totalul pesticidelor, de 0,5 μg/l.  
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Având în vedere frecvența de prelevare a probelor la instalația de tratare de la Basatxu, perioada 
maximă de expunere a populației la apa contaminată a fost de trei luni (perioada cuprinsă între 
prelevarea din 21 iulie 2008 și cea anterioară). Evaluarea riscurilor efectuată de către 
autoritățile spaniole a indicat faptul că expunerea la apa potabilă poluată pe o perioadă atât de 
scurtă și la nivelurile înregistrate nu a prezentat niciun risc semnificativ pentru sănătatea umană. 
În orice caz, consumatorii au fost informați cu promptitudine în legătură cu situația, așa cum 
rezultă din diferitele studii care au fost efectuate. 

 Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu a putut identifica nicio încălcare a legislației UE 
în domeniul mediului și, în special, a Directivei 98/83/CE. Reclamantul a fost informat cu 
privire la concluziile evaluării efectuate de către Comisie, acesta furnizând informații 
suplimentare, care sunt, momentan, în curs de analizare. 

Concluzie

De îndată ce această evaluare va fi finalizată, Comisia va decide cu privire la următoarele etape.

3.3. Răspunsul Comisiei (REV II) la petiția nr. 0971/2013, primit la 7 martie 2016

Comisia a analizat în detaliu noile afirmații înaintate de petiționari și a ajuns la următoarele 
concluzii.

Obiectivul Directivei 98/83/CE3 este de a proteja sănătatea umană împotriva efectelor nefaste 
ale contaminării apei destinate consumului uman, prin asigurarea salubrității și a purității 
acesteia. Directiva impune statelor membre obligația de a lua măsurile necesare pentru a asigura 
salubritatea și puritatea apei destinate consumului uman. Trebuie subliniat faptul că parametrii 
valorici stabiliți în conformitate cu directiva trebuie respectați, în cazul apei furnizate printr-o 
rețea de distribuție, în punctul în care aceasta curge din robinetele folosite în mod normal pentru 
consumul uman.

Serviciile Comisiei au confirmat faptul că, în cazul vizat, autoritățile spaniole au pus corect în 
aplicare dispozițiile respectivei directive. De fapt, în pofida existenței unui caz de contaminare 
cu lindan în 2008 a apei furnizate de instalația de la Basatxu pentru o perioadă care nu a depășit 
trei luni, autoritățile spaniole s-au ocupat imediat de această problemă: captarea apei din lacul 
de acumulare Oiola a fost oprită pentru furnizarea apei potabile și au fost folosite în schimb 
surse alternative. În acest fel, autoritățile spaniole au prevenit orice fel de pericol pentru 
sănătatea populației. În plus, autoritățile spaniole au luat, în mod rezonabil, măsurile necesare 
pentru a înlătura sursa de poluare a lacului de acumulare. În consecință, rezultatele analizei 
efectuate demonstrează conformitatea cu cerințele Directivei privind apa potabilă.

În ceea ce privește sursa de contaminare cu lindan, autoritățile spaniole au menționat că a fost 
înființată o comisie de monitorizare pentru a înlătura eventualele surse inițiale de poluare. 
stabilit că cea mai sigură sursă de poluare a fost un râu care curge în apropierea unui depozit de 
deșeuri, dar sursa exactă a poluării a fost neidentificabilă, parțial din cauza faptului că 
majoritatea depozitelor de deșeuri care conțineau lindan din Țara Bascilor au fost deja curățate. 
În special, toate zonele identificate care ar fi putut conține urme de lindan din bazinul 

3 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului 
uman, JO L 330, 5.12.1998, pp. 32–54.
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hidrografic al lacului de acumulare Oiola au fost îndepărtate în 2012, iar solul contaminat a fost 
refăcut.

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu a fost în măsură să identifice niciun indiciu de 
încălcare a obligațiilor care decurg din Directiva-cadru privind apa (DCA)4 sau din Directiva 
privind substanțele prioritare5. Articolul 4 din Directiva-cadru privind apa prevede că statele 
membre au obligația de a obține o stare chimică bună a tuturor corpurilor de apă până în 2015, 
fără a aduce atingere posibilelor excepții. Definiția „stării chimice bune” este stabilită în funcție 
de standardele pentru substanțele prioritare prevăzute în Directiva 2008/105/CE, incluzând 
lindanul. Informațiile disponibile indică faptul că autoritățile spaniole monitorizează corpurile 
de apă afectate în mod regulat și, astfel cum se prevede la articolul 8 și în anexa V din Directiva-
cadru privind apa, rezultatele obținute în cursul ultimilor doi ani demonstrează conformitatea 
cu parametrii stabiliți în legislația UE.

În plus, versiunea revizuită a planului de gestiune a bazinului hidrografic pentru Cantábrico 
Oriental menționează că respectivul corp de apă (ES111R074010) este în prezent în stare 
chimică bună. De asemenea, printre măsurile luate în vederea atingerii obiectivelor de mediu, 
planul include realizarea unui plan de acțiune pentru a soluționa problema legată de lindan în 
estuarul Ibaizabal, cu o alocare bugetară estimată de 50 000 de euro.

În ceea ce privește presupusele dificultăți și deficiențe legate de accesul la informațiile despre 
mediu și de participarea publică la luarea deciziilor în materie de politici, Comisia observă că 
Directiva 2003/4/CE6 prevede că statele membre trebuie să stabilească căi de atac pe lângă 
organele administrative independente și instanțele judecătorești pentru cazurile în care 
solicitantul consideră că cererea sa de informații a fost ignorată, a fost refuzată pe nedrept 
(integral sau parțial), a primit un răspuns neadecvat sau a fost tratată cu încălcarea dispozițiilor 
directivei. În plus, căile de atac trebuie să fie rapide și gratuite sau ieftine. În aceste 
circumstanțe, intervenția Comisiei în situații de acest tip va fi luată în considerare numai dacă 
procedurile pentru căile de atac la nivel național menționate mai sus au fost epuizate.

Concluzie

Având în vedere cele menționate mai sus, nu este posibilă identificarea, în afirmațiile înaintate 
de petiționari, a vreunui argument nou în măsură să contrazică concluziile la care a ajuns inițial 
Comisia ori să permită identificarea vreunei încălcări a dreptului UE. Prin urmare, această 
investigație a fost închisă.

4 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000, 
pp. 1-73.
5 Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare 
a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale 
Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, JO L 348, 24.12.2008, pp. 84–97.
6 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 
privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 
90/313/CEE a Consiliului, JO L 41, 14.2.2003, pp. 26-32.



CM\1238232RO.docx 7/18 PE660.094v03-00

RO

4. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 2184/2014 

4.1. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 2184/2014, primit la 18 decembrie 2015

În conformitate cu Directiva-cadru privind apa (DCA7), statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea stării corpurilor de apă și pentru a asigura 
realizarea obiectivelor ecologice până în 2015. Pot fi acordate derogări care să permită 
prelungirea termenului-limită sau stabilirea unor obiective ecologice inferioare, cu respectarea 
anumitor condiții stricte.

Potrivit planului de management al bazinului hidrografic Ebru8 (RBMP), adoptat în 
februarie 2014, monitorizarea lindanului în râul Gállego se efectuează lunar, în conformitate cu 
frecvența minimă stabilită în anexa V la DCA pentru substanțele prioritare. În planul de 
management al bazinului hidrografic Ebru, se arată că, în acea zonă, râul Gállego se află într-o 
stare ecologică și chimică nesatisfăcătoare și a fost acordată o derogare pentru realizarea 
obiectivelor într-un termen prelungit. Planul include o măsură de reabilitare a depozitelor de 
deșeuri poluate.

Autoritățile spaniole de gospodărire a apei și regiunea Aragon au adoptat, în ianuarie 2015, un 
protocol9 privind cooperarea pentru decontaminarea râului Gállego. Acest protocol vizează 
stabilirea unui plan complet de decontaminare a râului Gállego, inclusiv combaterea poluării 
solului și a apelor subterane, și punerea în aplicare a măsurilor pentru a obține o bună calitate a 
apei. Conform protocolului, autoritățile de mediu și cele din domeniul agriculturii din Spania, 
precum și cele din regiunea Aragon trebuie să desfășoare studii pentru a identifica cele mai 
bune soluții pentru depoluarea depozitelor de deșeuri din Bailin și Sardas.

Concluzie

Prin urmare, este recomandabil să se acorde mai mult timp pentru a reflecta dacă măsurile avute 
în vedere de autorități sunt adecvate pentru a răspunde cerințelor legislației Uniunii în domeniul 
mediului, menționate mai sus. În ceea ce privește starea ecologică și chimică a corpurilor de 
apă în cauză, viitorul plan de management al bazinului hidrografic Ebru, care trebuie să fie 
adoptat până la 22 decembrie 2015, ar putea conține unele indicii privind efectul acestor măsuri. 

4.2. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 mai 2016

În conformitate cu Directiva-cadru privind apa (DCA10), statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea stării corpurilor de apă și pentru a asigura 
realizarea obiectivelor ecologice până în 2015. Aceste măsuri trebuie să se reflecte în programul 
de măsuri din planul de management al bazinului hidrografic (RBMP). Pot fi acordate derogări 
care să permită prelungirea termenului-limită sau stabilirea unor obiective ecologice inferioare, 
cu respectarea anumitor condiții stricte.

7 JO L 327, 22.12.2000.
8 Secțiunea VI și anexa II la RBMP Ebru privind monitorizarea programelor.
9 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf  
10 JO L 327, 22.12.2000.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
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Protocolul11 de stabilire a unui plan complet de decontaminare a râului Gállego, încheiat în 
ianuarie 2015 între autoritățile spaniole de gospodărire a apei și cele din regiunea Aragon, 
conține angajamente de investiții asumate atât de administrațiile centrale, cât și de cele 
regionale în valoare de aproximativ 17 milioane EUR. Acestea sunt reflectate în planul de 
management actualizat al bazinului hidrografic Ebru, publicat în ianuarie 2016, care include 
măsuri cu un buget total de 59 400 000 EUR, din care suma de 16 800 000 EUR este planificată 
pentru perioada 2016-2021 (cu alte cuvinte, suma prevăzută în acordul de cooperare). Planul 
de management actualizat al bazinului hidrografic Ebru descrie atât problema poluării existente, 
cât și scutirile aplicate unor corpuri de apă din bazinul râului Gállego în vederea realizării 
obiectivelor de mediu.

În plus, în conformitate cu informațiile disponibile, în noiembrie 2015, guvernul regional a 
înființat un comitet științific pentru a oferi consiliere cu privire la cea mai bună soluție pentru 
depoluarea zonei și elaborarea unui plan de lucru.

Concluzie

Comisia consideră că este nevoie de timp pentru a se stabili dacă măsurile avute în vedere de 
autorități și protocolul convenit sunt adecvate pentru a răspunde cerințelor legislației Uniunii 
în domeniul mediului.

4.3. Răspunsul Comisiei (REV II) la petiția nr. 2184/2014, primit la 31 ianuarie 2019

Ca urmare a informațiilor primite în comunicările anterioare, Parlamentul European a atribuit 
Comisiei sarcina de a gestiona un proiect-pilot în ceea ce privește lindanul și 
hexaclorciclohexanul (HCH), care urmărește să îmbunătățească cunoștințele privind 
gestionarea deșeurilor și contaminarea cu lindan și HCH în UE. Proiectul-pilot se va baza pe 
studiul comandat de Parlament privind lindanul și va contribui la punerea în practică a Planului 
de punere în aplicare al Uniunii (PPAU) adoptat în cadrul Convenției de la Stockholm12. 
Identificarea și cuantificarea dimensiunii problemei HCH și dezvoltarea strategiilor de 
gestionare a riscurilor reprezintă o acțiune prioritară pentru PPAU. Se prevede alocarea unui 
buget de 600 000 EUR pentru realizarea proiectului, care va începe în cursul anului 2019.

În plus, proiectul SURFING din programul LIFE13, cu un buget total de 2 081 507 EUR, a fost 
aprobat recent și se va derula între ianuarie 2019 și iunie 2022. Proiectul va avea la bază 
rezultatele obținute de LIFE DISCOVERED și va testa tehnici de distrugere a lindanului 
pătruns adânc în sol (așa-numitele lichide dense, care nu se dizolvă în apă). Proiectul SURFING 
va demonstra într-un poligon de încercare din Aragon beneficiile combinării tehnicilor de 
decontaminare acviferă intensificată a agenților tensioactivi și de oxidare chimică intensificată 
in situ pentru extragerea reziduurilor de lindan din cele mai mici fisuri în roci și pentru 
eliminarea completă a acestuia din mediul înconjurător.

Concluzie

Comisia consideră că este nevoie de timp pentru a stabili dacă măsurile avute în vedere de 

11 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
12 http://chm.pops.int/
13 Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
http://chm.pops.int/
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autorități, acțiunile în curs de desfășurare la nivel național și local, precum și inițiativele UE 
corespund cerințelor legislației Uniunii în domeniul mediului.

5. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 0694/2017 

5.1. Răspunsul Comisiei la petiția nr. 0694/2017, primit la 28 martie 2018

Petiționarul ridică problema poluării generalizate cu lindan (HCH)14 în Spania, un pesticid 
interzis15, utilizat frecvent în trecut. 

Petiționarul susține că, potrivit datelor oficiale obținute de la mai multe autorități spaniole 
responsabile cu managementul bazinelor hidrografice, nivelurile de lindan din apele de 
suprafață depășesc limitele stabilite în Directiva privind standardele de calitate a mediului 
(SCM) sau substanțele prioritare16, ceea ce indică faptul că, timp de mai multe decenii, 
eliminarea deșeurilor de lindan și deversările de lindan nu au fost gestionate și controlate în 
mod corespunzător de autoritățile spaniole. 

Petiționarul este preocupat de impactul potențial asupra corpurilor de apă, solului și biotei, de 
lipsa măsurilor corespunzătoare din planurile de management al bazinelor hidrografice spaniole 
și de necesitatea unei investigații generale la nivel național. 

Observațiile Comisiei

Potrivit Directivei-cadru privind apa17, statele membre trebuie să identifice sursele de poluanți 
și să pună în aplicare măsuri pentru reducerea sau eliminarea treptată a emisiilor și pentru 
respectarea standardelor stabilite în Directiva privind standardele de calitate a mediului. 
Responsabilitatea punerii în aplicare a legislației UE din domeniul mediului revine statelor 
membre. 

Autoritățile spaniole competente trebuie să stabilească măsurile necesare pentru a se asigura că 
obiectivele de mediu sunt îndeplinite și nu sunt compromise de poluarea cu lindan, 
îndeplinindu-și astfel obligațiile prevăzute, printre altele, în DCA, în Directiva privind 
standardele de calitate a mediului și în Directiva privind calitatea apei destinate consumului 
uman18. 

Comisia este la curent cu rapoartele anterioare privind contaminarea cu lindan în diferite regiuni 
ale Spaniei. Serviciile relevante ale Comisiei au contactat autoritățile spaniole și li s-a adus la 
cunoștință că au fost depuse eforturi pentru identificarea surselor de contaminare și, în caz de 
contaminare, pentru curățarea acestora. Aceste eforturi s-au concentrat în special asupra 
depozitelor necontrolate de deșeuri de lindan.

14 Lindanul este o substanță contaminantă extrem de persistentă, care se propagă ușor pe distanțe lungi prin 
procesele naturale, este bioacumulativă și are efecte nocive pentru mediu, oameni și ecosisteme.
15 A se vedea Decizia 2000/801/CE, JO L 324, 21.12.2000, pp. 42-43.
16 Directiva 2008/105/CE, JO L 348, 24.12.2008, pp. 84-97, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2013/39/UE, JO L 226, 24.8.2013, p. 1.
17 Directiva 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73.
18 Directiva 98/83/CE, JO L 330, 5.12.1998, pp. 32-54.
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În ceea ce privește punerea în aplicare a DCA, autoritățile spaniole au transmis Comisiei toate 
planurile actualizate de management al bazinelor hidrografice, cu excepția celor pentru Insulele 
Canare. Diferitele planuri de management al bazinelor hidrografice, inclusiv cel pentru bazinul 
fluviului Ebru, conțin măsuri specifice pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu pentru 
diferitele corpuri de apă afectate de poluarea cu lindan (se estimează că unele dintre acestea nu 
vor atinge o stare bună până în 2021). 

În prezent, serviciile Comisiei evaluează planurile actualizate de management al bazinelor 
hidrografice și acordă o atenție specială monitorizării și măsurilor propuse pentru îndeplinirea 
standardelor pentru substanțele prioritare, inclusiv evaluarea tendințelor și a derogărilor 
aplicate, având în vedere obligațiile de rezultat care decurg din legislația UE. Comisia va 
publica un raport privind punerea în aplicare a DCA în întreaga UE în 2018, care se 
preconizează că va identifica, înainte de toate, problemele sistemice ale planurilor de 
management al bazinelor hidrografice.

Comisia și-a exprimat, de asemenea, sprijinul cu privire la proiectul-pilot propus de 
Parlamentul European19 pentru evaluarea practicilor de depoluare a zonelor afectate de lindan 
și va continua să promoveze schimbul de informații actualizate cu autoritățile naționale și 
regionale corespunzătoare. 

În plus, Comisia a finanțat proiectul LIFE DISCOVERED20, în cadrul căruia se desfășoară 
teste pe teren privind oxidarea chimică in situ a lindanului din acviferul unuia dintre depozitele 
de deșeuri de interes din bazinul fluviului Ebru. Acest proiect furnizează rezultate promițătoare.

Încă din adoptarea sa în 2006, Strategia tematică a UE pentru protecția solului21 definește 
demersuri comune în legătură cu protecția solului. În absența unei legislații europene 
cuprinzătoare privind protecția solului22, nu există praguri armonizate la nivelul UE pentru 
contaminanții solului. Totuși, după cum se arată în inventarul politicilor privind solul publicat 
recent de Comisia Europeană23, protecția solului face obiectul – în mod direct sau indirect – 
mai multor politici adoptate la nivelul UE sau la nivel național. 

Cel de al șaptelea Program general de acțiune pentru mediu24 vizează ca, până în 2020, 
terenurile să fie gestionate în mod sustenabil, solul să fie protejat în mod adecvat, iar refacerea 
siturilor contaminate să fie în plină desfășurare în întreaga UE. 

În prezent, Centrul Comun de Cercetare lucrează la un raport de evaluare a stadiului 
contaminării solurilor locale în Europa și a progreselor înregistrate în vederea identificării și 
refacerii siturilor contaminate.

19 http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127049/budg2018-doc4-tab-2-en.pdf 
20 http://www.lifediscovered.es/ 
21 Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Strategia tematică pentru protecția solului [SEC(2006)0620] [SEC(2006)1165] 
(COM/2006/0231).
22 Propunerea de directivă-cadru privind solul [COM(2006)232], unul dintre pilonii Strategiei tematice pentru 
protecția solului [COM(2006)231], a fost retrasă de Comisie în mai 2014, după o perioadă de 8 ani în care nu s-a 
ajuns la niciun compromis în cadrul Consiliului.
23 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013D1386

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127049/budg2018-doc4-tab-2-en.pdf
http://www.lifediscovered.es/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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Lindanul se numără printre substanțele prioritare pentru care statele membre trebuie să 
desfășoare o analiză a tendinței concentrațiilor pe termen lung din sedimente și/sau biotă, 
deoarece acestea tind să se acumuleze în aceste matrice [articolul 3 alineatul (6) din 
Directiva privind standardele de calitate a mediului]: Statele membre trebuie să ia măsuri pentru 
a împiedica creșterea concentrației acestor substanțe. 

În privința apei potabile, lindanul este acoperit de parametrul valoric general pentru toate 
pesticidele individuale de 0,1 μg/l de apă potabilă, prevăzut în Directiva 98/83/CE privind apa 
potabilă. În general, având în vedere că lindanul a fost interzis cu mulți ani în urmă și că se 
degradează rapid în condiții anaerobe, posibilitatea să se regăsească în apa potabilă este foarte 
scăzută. 

Astfel, lindanul nu este inclus în lista actuală de raportare a pesticidelor din apa potabilă, care 
conține 13 dintre cele mai importante pesticide, și nici nu a fost evidențiat într-o anchetă 
informală din statele membre, care a avut loc în perioada 2015-2016, care viza identificarea 
pesticidelor și a metaboliților care ar putea compromite apa potabilă.

Concluzie

Principala responsabilitate în ceea ce privește punerea corectă în aplicare a legislației UE din 
domeniul mediului revine statelor membre. 

Astfel, autoritățile spaniole competente trebuie să stabilească impactul posibil al poluării cu 
lindan din vechile depozite de deșeuri și din alte surse, să efectueze investigațiile necesare, să 
aplice toate măsurile de decontaminare și atenuare necesare și să se asigure că vor fi îndeplinite 
obiectivele de mediu, asigurând astfel respectarea legislației UE. 

În prezent, din informațiile furnizate de petiționar, Comisia nu poate concluziona că există o 
încălcare a directivelor privind apa ale UE. Comisia consideră că este nevoie de timp pentru a 
evalua dacă măsurile prevăzute de autorități în planurile actualizate de management al bazinelor 
hidrografice, în protocoalele convenite25 și în planurile regionale integrale sunt adecvate 
pentru a îndeplini obligațiile care decurg din legislația UE privind mediul. 

Totuși, Comisia va continua să monitorizeze cazurile de poluare cu lindan și, dacă este necesar, 
să ia măsuri pentru a se asigura că autoritățile naționale și regionale spaniole protejează apele 
împotriva acestei poluări. 

5.2. Răspunsul Comisiei (REV) la petiția nr. 0694/2017, primit la 19 decembrie 2019

În conformitate cu Directiva-cadru privind apa, Comisia a efectuat o evaluare generală a celui 
de al doilea plan de management al bazinelor hidrografice26, inclusiv a planului bazinului Ebru. 
În februarie 2019, Comisia și-a publicat raportul către Parlamentului European și Consiliu 
referitor la punerea în aplicare27 a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind 

25 A se vedea, de exemplu, măsurile luate pentru zonele afectate ale bazinului fluviului Ebru 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf  
26 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73.
27 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
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inundațiile; raportul s-a bazat pe evaluările efectuate la nivelul fiecărui stat membru. Evaluarea 
pentru Spania28 indică o serie de surse de presiune asupra resurselor de apă, inclusiv diferite 
surse de poluare. Conform evaluării, autoritățile spaniole trebuie să continue să îmbunătățească 
starea mai multor corpuri de apă și să gestioneze problema surselor de presiune existente. 

În evaluarea sa generală, Comisia a recomandat autorităților spaniole să descrie clar modul în 
care măsurile de bază și cele suplimentare vor contribui la atingerea obiectivelor prevăzute în 
DCA, precum și să găsească surse de finanțare care să faciliteze punerea în aplicare cu succes 
a acestor măsuri. Raportul mai indică, de asemenea, că este nevoie de mai multă transparență 
în aplicarea și justificarea derogărilor de la termenul-limită stabilit pentru atingerea obiectivelor 
de mediu. În plus, raportul indică faptul că Spania ar trebui să continue cu îmbunătățirea 
procesului de monitorizare a tendințelor pentru toate substanțele prioritare relevante (inclusiv 
hexaclorciclohexanul) într-un mod care să ofere o rezoluție temporală și o acoperire spațială 
suficientă a tuturor bazinelor hidrografice. Din informațiile evaluate, deși frecvența minimă 
recomandată a monitorizării a fost respectată, Comisia consideră că acoperirea spațială a 
monitorizării a fost prea redusă pentru a furniza o evaluare solidă a tendințelor sedimentelor 
și/sau a biotei. 

În ceea ce privește apa potabilă, Comisia a adoptat, la 1 februarie 2018, o propunere de 
reformare a Directivei privind apa potabilă29. Propunerea actualizează standardele de siguranță 
existente și permite autorităților să gestioneze mai bine riscurile pentru alimentarea cu apă și să 
interacționeze cu poluatorii. Este foarte probabil ca dispozițiile privind pesticidele să rămână 
neschimbate: parametrul valoric pentru fiecare pesticid de 0,1 µg/l, iar cel pentru pesticide în 
total de 0,5 µg/l. Propunerea face încă obiectul unor negocieri interinstituționale.

În ceea ce privește proiectele și studiile specifice, Comisia a fost însărcinată de Parlamentul 
European cu responsabilitatea unui proiect-pilot prin care să evalueze și să abordeze chestiunea 
prezenței lindanului și a HCH în UE. Proiectul se va baza pe studiul „Lindanul în UE”, 
comandat de Comisia pentru petiții în 2016, și va contribui la îndeplinirea Planului de punere 
în aplicare al Uniunii, adoptat în contextul Convenției de la Stockholm. Obiectivele specifice 
ale acestui proiect-pilot sunt următoarele: (1) inventarierea detaliată a locurilor de producție, a 
depozitelor de deșeuri și a instalațiilor de tratare a lindanului și a HCH din UE; sprijinirea 
autorităților publice locale, regionale sau naționale care se confruntă cu probleme legate de 
prezența lindanului și a HCH și oferirea de sprijin, expertiză, consiliere și consultanță. 

Invitația de participare la procedura de ofertare a fost lansată în iulie 2019, iar contractul va fi 
atribuit înainte de sfârșitul anului 2019. 

Proiectul Surfing din cadrul proiectului LIFE30 se desfășoară în perioada ianuarie 2019-
iunie 2022. Acest proiect are la bază rezultatele obținute în cadrul proiectului Discovered și 
testează unele tehnici de decontaminare a lindanului care a pătruns adânc în sol (așa-numitele 
lichide imiscibile dense). Proiectul Surfing va demonstra, într-un poligon de încercare din 
Aragon, beneficiile combinării tehnicilor de decontaminare a acviferelor prin utilizarea 
agenților tensioactivi și de oxidare chimică intensificată in situ pentru extragerea reziduurilor 
de lindan din cele mai mici fisuri în roci și pentru eliminarea completă a acestuia din mediul 

28https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=RO
29COM(2017)753 final.
30 Instrumentul UE de finanțare a acțiunilor în domeniul protecției mediului înconjurător și al politicilor climatice.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=RO
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înconjurător.

Proiectul Lindanet a fost aprobat în prima jumătate a anului 2019 și va fi finanțat de Interreg 
Europa. Lindanet urmărește să creeze o rețea europeană de regiuni afectate de contaminarea cu 
lindan, să faciliteze schimbul de experiențe și de cunoștințe între actorii implicați și să unească 
eforturile pentru a facilita colaborarea în vederea creării unui mediu fără lindan.

Concluzie

Deși responsabilitatea pentru punerea în aplicare a legislației UE în domeniul mediului revine 
statelor membre, Comisia a sprijinit studii și proiecte necesare pentru o mai bună soluționare a 
problemei poluării cu lindan. Comisia consideră că este nevoie de timp pentru a evalua dacă 
măsurile prevăzute de autorități în planurile actualizate de management al bazinelor 
hidrografice, în protocoalele convenite31 și în planurile regionale integrale sunt adecvate pentru 
a îndeplini obligațiile care decurg din legislația UE privind mediul.

6. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2020

Petițiile nr. 0971/2013, nr. 2184/2014, nr. 0694/2017, nr. 0222/2018 și nr. 0582/2018

Comisia este conștientă de problemele cu lindan și hexaclorciclohexan (HCH) în UE. Mai multe 
petiții din partea cetățenilor UE (0222/2018, 0694/2017, 2184/2014, 0971/2013) și întrebări 
scrise din partea deputaților în Parlamentul European au ridicat problema, în special în Spania. 

În prezent, nu există un instrument specific obligatoriu din punct de vedere juridic la nivelul 
UE cu privire la protecția solului. În 2006, Comisia a prezentat o propunere de directivă-cadru 
privind solul32. Propunerea a fost adoptată de Parlamentul European, dar a fost intens dezbătută 
în cadrul Consiliului timp de 8 ani. Din cauza impasului politic din Consiliu, propunerea a fost 
retrasă de Comisie în 201433. În absența unui cadru legal, terenurile și solul continuă să facă 
obiectul unei degradări grave34, limitele UE pentru calitatea solului și contaminanți lipsesc (de 
exemplu, pentru pesticide), iar decontaminarea siturilor poluate înregistrează progrese foarte 
lente.

Prezența lindanului în solurile europene reprezintă, într-adevăr, o amenințare importantă la 
adresa sănătății umane, a corpurilor de apă, a solurilor și a mediului în general. Acest lucru a 
fost descris în studiul „Lindanul (poluant organic persistent) în UE”, comandat de Comisia 
pentru petiții a Parlamentului European în 201635.

Regulamentul (UE) 2019/102136 privind poluanții organici persistenți (POP) abordează la 
articolul 9 alineatul (3) problema contaminării siturilor de POP, solicitând Comisiei, Agenției 
Europene pentru Produse Chimice (ECHA) și statelor membre să facă schimb de informații cu 

31 A se vedea, de exemplu, măsurile luate pentru zonele afectate ale bazinului fluviului Ebru 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
32 COM(2006)232 final.
33 Rectificare la retragerea propunerilor caduce ale Comisiei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 153 din 21 
mai 2014) (2014/C 163/14).
34 Agenția Europeană de Mediu (2019), „Mediul european: situația actuală și perspective 2020”.
35 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
36 Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții 
organici persistenți JO L 169, 25.6.2019, pp. 45-77.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
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privire la aceste situri. Acest schimb de informații include siturile contaminate cu lindan.

UE a sprijinit deja mai multe proiecte care vizează îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
contaminarea cu lindan și HCH, în special: 

- Discovered (finanțat de LIFE37, ianuarie 2014 — iunie 2017): de la laborator la teren, 
proiect demonstrativ de remediere a solului în Aragon: o nouă aplicație a oxidării 
chimice in-situ (ISCO) la o problemă de mediu cu mai multe componente legate de 
fazele lichide dense neapoase (DNAPL); 

- Surfing (finanțat de LIFE, ianuarie 2019 — iunie 2022): oxidarea chimică îmbunătățită 
a agenților activi de suprafață pentru remedierea DNAPL în Aragon; 

- Lindanet (finanțat de Interreg Europa, august 2019 — ianuarie 2023): Rețeaua 
europeană de regiuni afectate de deșeurile de lindan colaborează pentru a asigura un 
mediu mai ecologic, cu participarea regiunilor Aragon și Galicia; 

- POP WAT (finanțat de LIFE, ianuarie 2020 — decembrie 2023): dezvoltarea și 
implementarea tehnologiei obținute prin inginerie pentru zonele umede, ca opțiune de 
reabilitare a siturilor contaminate cu HCH.

La cererea Parlamentului European, Comisia gestionează în prezent un proiect-pilot pentru a 
evalua și a aborda prezența lindanului și a HCH în UE. Obiectivele specifice ale acestui proiect-
pilot sunt următoarele:

- inventarierea detaliată a locurilor de producție, a depozitelor de deșeuri și a 
instalațiilor de tratare a lindanului și a HCH din UE; 

- sprijinirea autorităților publice locale, regionale sau naționale care se confruntă cu 
probleme legate de prezența lindanului și a HCH și oferirea de sprijin, expertiză, 
consiliere și consultanță. 

Inventarul preliminar include deja mai multe locuri din Spania, unde a fost produs, tratat, 
aruncat sau depozitat HCH și unde aceste activități riscante au dus la contaminare. 
Contractantul care execută proiectul va contribui, de asemenea, la sprijinirea autorităților în 
vederea combaterii contaminării cu lindan, cauzată de fabrica Inquinosa din Aragon. Proiectul-
pilot se derulează până în decembrie 2021, iar rezultatele vor fi puse la dispoziția publicului.

În ceea ce privește resursele de apă, Comisia a efectuat o evaluare generală a celui de al doilea 
plan de management al bazinelor hidrografice (PMBH), în conformitate cu Directiva-cadru 
privind apa (DCA)38. Comisia a publicat în februarie 2019 raportul de punere în aplicare 
corespunzător39, susținut de evaluări pentru fiecare stat membru. Evaluarea pentru Spania40 
indică o serie de surse de presiune asupra resurselor de apă, inclusiv poluarea difuză și din surse 

37 Instrumentul UE de finanțare a acțiunilor în domeniul protecției mediului înconjurător și al politicilor 
climatice.
38 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73.
39  http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=RO

http://www.lifediscovered.es/
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6765&docType=pdf
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://cxi.tul.cz/lifepopwat/home
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=RO
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punctuale. 

În evaluarea sa generală, Comisia le-a recomandat autorităților spaniole să descrie clar modul 
în care măsurile de bază și măsurile suplimentare vor contribui la atingerea obiectivelor DCA 
și să identifice surse de finanțare care să faciliteze materializarea cu succes a acestor măsuri. 
Raportul mai indică, de asemenea, că este nevoie de mai multă transparență în aplicarea și 
justificarea derogărilor de la termenul-limită stabilit pentru atingerea obiectivelor de mediu. În 
plus, raportul indică faptul că Spania ar trebui să îmbunătățească în continuare procesul de 
monitorizare a tendințelor pentru toate substanțele prioritare relevante (inclusiv HCH și 
lindanul), într-un mod care să ofere o rezoluție temporală și o acoperire spațială suficientă a 
tuturor bazinelor hidrografice. 

Directiva 98/83/CE a Consiliului41 privind apa potabilă prevede un parametru valoric de 
0,1 μg/l pentru toate pesticidele individuale, inclusiv lindan, și de 0,5 μg/l pentru suma tuturor 
pesticidelor detectate și cuantificate. Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru 
îndeplinirea acestor standarde. Orice neîndeplinire a acestor parametri valorici ar trebui 
investigată de statul membru pentru a identifica cauza și ar trebui luate acțiuni de remediere cât 
mai curând posibil. Noua directivă privind apa potabilă (convenită deja la nivel politic42, 
urmând a fi adoptată până la sfârșitul anului 2020) menține parametrii valorici existenți, dar 
consolidează dispozițiile privind monitorizarea și evaluarea potențială a contaminării, 
asigurând astfel un nivel și mai ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

Concluzie

Comisia este conștientă de problemele legate de contaminarea cu lindan și HCH din Spania. 
Este responsabilitatea autorităților naționale să pună în aplicare și să asigure respectarea 
legislației UE în materie de mediu și să protejeze cetățenii și mediul de efectele dăunătoare ale 
lindanului și ale HCH. 

Cu toate acestea, UE a pus deja la dispoziție fonduri considerabile pentru a contribui la 
soluționarea problemei, prin intermediul mai multor proiecte care se concentrează pe testarea 
unor noi tehnici de remediere, prin schimbul de cunoștințe și de bune practici, prin identificarea 
siturilor (potențial) contaminate și prin acordarea de asistență autorităților care se confruntă cu 
problema contaminării cu lindan. 

Comisia va da curs recomandărilor sale (de exemplu, în ceea ce privește corpurile de apă), va 
continua să monitorizeze îndeaproape situația și să se asigure că statele membre pun în aplicare 
în mod corespunzător acquis-ul UE în domeniul mediului. În plus, Comisia s-a angajat, în 
cadrul noii strategii în domeniul biodiversității43, să se asigure că, până în 2030, au fost 
realizate progrese semnificative în ceea ce privește reabilitarea solurilor contaminate, să 
abordeze poluarea solului în mod global și să contribuie la îndeplinirea angajamentelor Uniunii 
și angajamentelor internaționale privind neutralitatea degradării terenurilor. Acest lucru se va 
realiza prin actualizarea Strategiei tematice pentru protecția solului a UE44 și prin adoptarea 

41 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, 
JO L 330, 5.12.1998, pp. 32-54.
42 Text provizoriu disponibil la adresa:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CONSIL:ST_6060_2020_REV_1
43 COM(2020)0380.
44 Strategia tematică pentru protecția solului (COM(2006)0231).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CONSIL:ST_6060_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52006DC0231
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unui plan de acțiune privind poluarea zero a aerului, apei și a solului. Impermeabilizarea solului 
și reabilitarea siturilor dezafectate contaminate vor fi, de asemenea, abordate în viitoarea 
Strategie pentru un mediu construit în mod durabil. În fine, o misiune în domeniul alimentației 
și sănătății solului, organizată în cadrul programului Orizont Europa45, va urmări să elaboreze 
soluții pentru refacerea sănătății și a funcțiilor solului. 

7. Răspunsul Comisiei, primit la 6 iulie 2021

Petițiile nr. 0971/2013, nr. 2184/2014, nr. 0694/2017, nr. 0222/2018 și nr. 0582/2018

Observațiile Comisiei

Comisia este conștientă de problemele cu lindan și hexaclorciclohexan (HCH) în UE. Mai multe 
petiții din partea cetățenilor UE (582/2020, 222/2018, 694/2017, 2184/2014) și întrebări scrise din 
partea deputaților în Parlamentul European au ridicat problema, în special în Spania. 

În prezent, nu există un instrument specific obligatoriu din punct de vedere juridic la nivelul 
UE cu privire la protecția solului. În 2006, Comisia a prezentat o propunere de directivă-cadru 
privind solul46. Propunerea a fost adoptată de Parlamentul European, dar a fost intens dezbătută 
în cadrul Consiliului timp de 8 ani. Din cauza impasului politic din Consiliu, propunerea a fost 
retrasă de Comisie în 201447. În absența unui cadru legal, terenurile și solul continuă să facă 
obiectul unei degradări grave48, limitele UE pentru calitatea solului și contaminanți lipsesc (de 
exemplu, pentru pesticide), iar decontaminarea siturilor poluate înregistrează progrese foarte 
lente.

Prezența lindanului în solurile europene reprezintă, într-adevăr, o amenințare importantă la adresa 
sănătății umane, a corpurilor de apă, a solurilor și a mediului în general. Acest lucru a fost descris 
în studiul „Lindanul (poluant organic persistent) în UE”, comandat de Comisia pentru petiții a 
Parlamentului European în 201649.

Regulamentul (UE) 2019/102150 privind poluanții organici persistenți (POP) abordează la 
articolul 9 alineatul (3) problema contaminării siturilor de POP, solicitând Comisiei, Agenției 
Europene pentru Produse Chimice (ECHA) și statelor membre să facă schimb de informații cu 
privire la aceste situri. Acest schimb de informații include siturile contaminate cu lindan.

UE a sprijinit deja mai multe proiecte care vizează îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
contaminarea cu lindan și HCH, în special: 

- Discovered (finanțat de LIFE51, ianuarie 2014 — iunie 2017): de la laborator la teren, 
proiect demonstrativ de remediere a solului în Aragon: o nouă aplicație a oxidării 

45Misiunea în domeniul alimentației și sănătății solului din cadrul programului Orizont Europa.
46 COM(2006)232 final.
47 Rectificare la retragerea propunerilor caduce ale Comisiei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 153 din 21 
mai 2014) (2014/C 163/14).
48 Agenția Europeană de Mediu (2019), „Mediul european: situația actuală și perspective 2020”.
49 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
50 Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții 
organici persistenți JO L 169, 25.6.2019, pp. 45-77.
51 Instrumentul UE de finanțare a acțiunilor în domeniul protecției mediului înconjurător și al politicilor climatice.

http://www.lifediscovered.es/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
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chimice in-situ (ISCO) la o problemă de mediu cu mai multe componente legate de fazele 
lichide dense neapoase (DNAPL); 

- Surfing (finanțat de LIFE, ianuarie 2019 — iunie 2022): oxidarea chimică îmbunătățită a 
agenților activi de suprafață pentru remedierea DNAPL în Aragon; 

- Lindanet (finanțat de Interreg Europa, august 2019 — ianuarie 2023): Rețeaua europeană 
de regiuni afectate de deșeurile de lindan colaborează pentru a asigura un mediu mai 
ecologic, cu participarea regiunilor Aragon și Galicia; 

- Pop Wat (finanțat de LIFE, ianuarie 2020 — decembrie 2023): dezvoltarea și punerea în 
practică a tehnologiei obținute prin inginerie pentru zonele umede, ca opțiune de reabilitare 
a siturilor contaminate cu HCH.

La cererea Parlamentului European, Comisia gestionează în prezent un proiect-pilot pentru a evalua 
și a aborda prezența lindanului și a HCH în UE. Obiectivele specifice ale acestui proiect-pilot sunt 
următoarele: 

- inventarierea detaliată a locurilor de producție, a depozitelor de deșeuri și a 
instalațiilor de tratare a lindanului și a HCH din UE; 

- sprijinirea autorităților publice locale, regionale sau naționale care se confruntă cu 
probleme legate de prezența lindanului și a HCH și oferirea de sprijin, expertiză, 
consiliere și consultanță. 

Inventarul preliminar include deja mai multe locuri din Spania, unde a fost produs, tratat, aruncat 
sau depozitat HCH și unde aceste activități riscante au dus la contaminare. Contractantul care 
execută proiectul va contribui, de asemenea, la sprijinirea autorităților în vederea combaterii 
contaminării cu lindan, cauzată de fabrica Inquinosa din Aragon. Proiectul-pilot se derulează până 
în decembrie 2021, iar rezultatele vor fi puse la dispoziția publicului.

În ceea ce privește resursele de apă, Comisia a efectuat o evaluare generală a celui de al doilea plan 
de management al bazinelor hidrografice (PMBH), în conformitate cu Directiva-cadru privind apa 
(DCA)52. Comisia a publicat în februarie 2019 raportul de punere în aplicare corespunzător53, 
susținut de evaluări pentru fiecare stat membru. Evaluarea pentru Spania54 indică o serie de surse 
de presiune asupra resurselor de apă, inclusiv poluarea difuză și din surse punctuale. 

În evaluarea sa generală, Comisia le-a recomandat autorităților spaniole să descrie clar modul în 
care măsurile de bază și măsurile suplimentare vor contribui la atingerea obiectivelor DCA și să 
identifice surse de finanțare care să faciliteze materializarea cu succes a acestor măsuri. Raportul 
mai indică, de asemenea, că este nevoie de mai multă transparență în aplicarea și justificarea 
derogărilor de la termenul-limită stabilit pentru atingerea obiectivelor de mediu. În plus, raportul 
indică faptul că Spania ar trebui să îmbunătățească în continuare procesul de monitorizare a 
tendințelor pentru toate substanțele prioritare relevante (inclusiv HCH și lindanul), într-un mod care 
să ofere o rezoluție temporală și o acoperire spațială suficientă a tuturor bazinelor hidrografice. 
Comisia dă curs acestor recomandări și evaluează dacă autoritățile spaniole au pus în aplicare 
măsuri adecvate. Comisia va continua să monitorizeze punerea în aplicare a DCA în Spania, în 

52 Directiva 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73.
53 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
54 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=RO

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6765&docType=pdf
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://cxi.tul.cz/lifepopwat/home
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special în legătură cu o viitoare evaluare generală a celui de al treilea plan spaniol de 
management al bazinului hidrografic55. 

Directiva 98/83/CE a Consiliului56 privind apa potabilă prevede un parametru valoric de 0,1 μg/l 
pentru toate pesticidele individuale, inclusiv lindan, și de 0,5 μg/l pentru suma tuturor pesticidelor 
detectate și cuantificate. Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru îndeplinirea 
acestor standarde. Orice neîndeplinire a acestor parametri valorici ar trebui investigată de statul 
membru pentru a identifica cauza și ar trebui luate acțiuni de remediere cât mai curând posibil. 
Directiva reformată privind apa potabilă57 menține parametrii valorici existenți, dar consolidează 
dispozițiile privind monitorizarea și evaluarea potențialei contaminări de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu apă, asigurând astfel un nivel și mai ridicat de protecție a sănătății umane și a 
mediului.

Concluzii

Comisia este conștientă de problemele legate de contaminarea cu lindan și HCH din Spania. Este 
responsabilitatea autorităților naționale să pună în aplicare și să asigure respectarea legislației UE 
în materie de mediu și să protejeze cetățenii și mediul de efectele dăunătoare ale lindanului și ale 
HCH. 

Cu toate acestea, UE a pus deja la dispoziție fonduri considerabile pentru a contribui la soluționarea 
problemei, prin intermediul mai multor proiecte care se concentrează pe testarea unor noi tehnici 
de remediere, prin schimbul de cunoștințe și de bune practici, prin identificarea siturilor (potențial) 
contaminate și prin acordarea de asistență autorităților care se confruntă cu problema contaminării 
cu lindan. 

Comisia va da curs recomandărilor sale (de exemplu, în ceea ce privește corpurile de apă), va 
continua să monitorizeze îndeaproape situația și să se asigure că statele membre pun în aplicare în 
mod corespunzător acquis-ul UE în domeniul mediului. În plus, Comisia s-a angajat, în cadrul noii 
strategii în domeniul biodiversității58, să se asigure că, până în 2030, au fost realizate progrese 
semnificative în ceea ce privește reabilitarea solurilor contaminate, să abordeze poluarea solului 
în mod global și să contribuie la îndeplinirea angajamentelor Uniunii și angajamentelor 
internaționale privind neutralitatea degradării terenurilor. Acest lucru se va realiza prin 
actualizarea Strategiei tematice pentru protecția solului a UE59 și prin adoptarea unui plan de 
acțiune privind poluarea zero a aerului, apei și a solului. Impermeabilizarea solului și 
reabilitarea siturilor dezafectate contaminate vor fi, de asemenea, abordate în viitoarea Strategie 
pentru un mediu construit în mod durabil. În fine, o misiune în domeniul alimentației și sănătății 
solului, organizată în cadrul programului Orizont Europa60, va urmări să elaboreze soluții 
pentru refacerea sănătății și a funcțiilor solului.

55 Consultarea publică privind cel de-al treilea plan de management al bazinului hidrografic (2022-2027) este în 
curs de desfășurare sau va începe în curând. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru petiționari să-și exprime 
îngrijorarea cu privire la cazurile de poluare cu lindan. https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-
hidrologica/ https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/ 
56 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, 
JO L 330, 5.12.1998, pp. 32-54.
57 Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman, JO L 435, 23.12.2020, pp. 

1-62.
58 COM(2020)380 final.
59 Strategia tematică pentru protecția solului, COM(2006) 231.
60 Misiunea în domeniul alimentației și sănătății solului din cadrul programului Orizont Europa.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/
http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52006DC0231
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en

