
 

Norme noi privind promovarea reutilizării apei în
agricultură
 
Deficitul de apă este o problemă din ce în ce mai mare în Europa. Eurodeputații
promovează reutilizarea apei în agricultură pentru a se asigura că există resurse de apă
dulce în UE.
 

Creșterea populației, procesul de urbanizare și turismul au contribuit la deficitul de apă și la
seceta care afectează tot mai mult multe zone ale Europei, în special regiunea Mării
Mediterane. Resursele de apă sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari și se așteaptă ca
situația să se înrăutățească din cauza schimbărilor climatice. Conform unei estimări, până în
2030, jumătate dintre bazinele hidrografice ale Europei ar putea suferi din cauza deficitului de
apă.
 
 
Pentru a putea asigura aprovizionarea cu apă dulce în anii care urmează, deputații de la
comisia pentru mediu au aprobat pe 21 ianuarie on acord informal, convenit cu Consiliul,
referitor la o propunere privind reutilizarea apelor uzate. Pentru a putea intra în vigoare, roile
reguli trebuie să fie aprobate de Parlament, în plen, și de Consiliu.
 
 
Prin introducerea noilor norme se urmărește utilizarea apei uzate epurate pentru irigarea
agricolă, care reprezintă aproximativ jumătate din apa utilizată anual în UE. Creșterea reutilizării
apei în agricultură ar putea contribui la reducerea presiunii cu 5% anual.
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/reusing-water-in-the-eu-to-combat-water-stress_N01-PUB-190211-WATER_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/reusing-water-in-the-eu-to-combat-water-stress_N01-PUB-190211-WATER_ev
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191203IPR68090/water-reuse-for-agricultural-irrigation-meps-reach-deal-with-council
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625171/EPRS_BRI(2018)625171_EN.pdf


Pentru a garanta siguranța culturilor, noile norme prevăd cerințe minime pentru calitatea apei,
necesită o monitorizare frecventă și obligă operatorii de stații de epurare să elaboreze planuri
de gestionare a riscurilor. Autoritățile din statele membre vor emite permise pentru stațiile de
epurare și vor verifica dacă normele sunt conforme.
 
 
Normele aplicate uniform la nivelul UE ar echilibra condițiile de concurență atât pentru operatorii
stațiilor de recuperare, cât și pentru agricultori. De asemenea, acestea vor preveni obstacolele
care ar putea apărea în calea liberei circulații a produselor agricole.
 
Mai multe informaţii
Comunicat de presă
Trenul legislativ
Comisia Europeană despre reutilizarea apei
Fișă descriptivă despre protecția și gospodărirea apelor
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190207IPR25214/meps-back-plans-to-promote-water-reuse-for-agricultural-irrigation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-regulation-on-minimum-requirements-for-the-re-use-of-wastewater
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/74/water-protection-and-management

