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preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i disponibile pe 
site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul 

document.
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Articolul 1

Scopul prezentei directive este de a reglementa utilizarea nmolurilor de epurare în agricultur, astfel încât 
s se previn efectele nocive asupra solului, a vegetaiei, a animalelor i a omului, încurajând utilizarea lor 
corect.

Articolul 2

În sensul prezentei directive:

(a) „nmoluri” înseamn: 

(i) nmoluri reziduale provenite de la staiile de epurare care trateaz apele reziduale menajere sau urbane i de la alte staii de  
epurare care trateaz apele reziduale cu o compoziie similar apelor reziduale menajere i urbane;

(ii) nmoluri reziduale de la fosele septice i de la alte instalaii similare pentru tratarea apelor reziduale; 

(iii) nmoluri reziduale provenite de la alte staii de epurare decât cele menionate la punctele (i) i (ii); 

(b) „nmoluri tratate” înseamn: 

nmolurile tratate printr-un proces biologic, chimic sau termic, prin stocare pe termen lung sau prin 
orice alt procedeu corespunztor astfel încât s reduc în mod semnificativ puterea lor de fermentare i 
riscurile pentru sntate rezultate prin utilizarea lor;

(c) „agricultur” înseamn: 

orice tip de cultur în scop comercial i alimentar, inclusiv în scopul creterii animalelor;

(d) „utilizare” înseamn: 

împrtierea nmolurilor pe sol sau orice alt aplicare a nmolurilor pe i în sol.

Articolul 3

(1)    Nmolurile menionate la articolul 2 litera (a) punctul (i) pot fi utilizate în agricultur numai în 
conformitate cu prezenta directiv.

(2)  Fr a aduce atingere Directivelor 75/442/CEE i 78/319/CEE:

— nmolurile menionate la articolul 2 litera (a) punctul (ii) pot fi utilizate în agricultur sub rezerva oricror condiii pe care  
statul membru în cauz le poate considera necesare pentru protecia sntii omului i a mediului;

— nmolurile menionate la articolul 2 litera (a) punctul (iii) pot fi utilizate în agricultur numai dac utilizarea lor este  
reglementat de statul membru în cauz.

Articolul 4

Valorile pentru concentraiile de metale grele în solul pe care se aplic nmoluri, concentraiile de metale 
grele din nmoluri i cantitile maxime anuale ale unor astfel de metale grele care pot fi introduse în soluri 
cu destinaie agricol sunt prezentate la anexele IA, IB i IC.

Articolul 5

Fr a aduce atingere articolului 12:

1. statele membre interzic utilizarea nmolurilor atunci când concentraia unuia sau a mai multor metale grele din sol depete  
valorile limit pe care le stabilesc în conformitate cu anexa IA i iau msurile necesare pentru a asigura c aceste valori limit 
nu sunt depite ca urmare a utilizrii nmolurilor;

2. statele membre reglementeaz utilizarea nmolurilor astfel încât acumularea de metale grele în sol s nu duc la o depire a  
valorilor limit menionate la alineatul (1). În acest scop, statele membre aplic una sau alta dintre procedurile prevzute la 
literele (a) i (b):

(a) statele membre stabilesc cantitile maxime de nmoluri exprimate în tone de materie uscat care poate fi aplicat pe sol pe  
unitatea de suprafa i pe an, respectând în acelai timp valorile limit pentru concentraia de metale grele în nmoluri, pe care 
acestea o stabilesc în conformitate cu anexa IB; sau
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(b) statele membre asigur respectarea valorilor limit pentru cantitile de metale introduse în sol pe unitatea de suprafa i pe  
unitatea de timp, prezentate la anexa IC.

Articolul 6

Fr a aduce atingere articolului 7:

(a) nmolurile sunt tratate înainte de a fi utilizate în agricultur. Statele membre pot autoriza, cu toate acestea, în condiii pe  
care le stabililesc, utilizarea nmolurilor netratate, dac acestea sunt injectate sau introduse în sol;

(b) productorii de nmoluri de epurare furnizeaz cu regularitate utilizatorilor toate informaiile menionate la anexa IIA. 

Articolul 7

Statele membre interzic utilizarea de nmoluri sau furnizarea de nmoluri în vederea utilizrii lor:

(a) pe puni sau pe culturi furajere, dac terenul este folosit pentru punat sau la recoltarea de culturi furajere pe aceste  
terenuri înainte de a fi trecut o anumit perioad de timp. Aceast perioad de timp, care trebuie stabilit de statele membre în 
funcie de situaia lor geografic i climatic, nu poate în nici un caz s fie mai scurt de trei sptmâni;

(b) pe culturile de legume i fructe în timpul perioadei de vegetaie, cu excepia culturilor de pomi fructiferi; 

(c) pe solurile destinate culturilor de legume i fructe care sunt în mod normal în contact direct cu solul i sunt consumate  
crude, pentru o perioad de 10 luni înaintea recoltrii i în timpul recoltrii.

Articolul 8

Urmtoarele norme se respect la utilizarea nmolurilor:

— utilizarea trebuie s in seama de necesitile nutriionale ale plantelor i nu poate altera calitatea solurilor i a apelor de suprafa i  
subterane;

— dac nmolurile sunt utilizate pe soluri al cror pH este mai mic decât 6, statele membre in seama de creterea instabilitii  
metalelor grele i de absorbia lor de ctre plante i reduc, dup caz, valorile limit pe care le-au stabilit în conformitate cu anexa IA.

Articolul 9

Nmolurile i solurile pe care acestea sunt utilizate se analizeaz dup cum se menioneaz la anexele IIA i IIB.

Metodele de referin de prelevare de probe i analiz sunt indicate la anexa IIC.

Articolul 10

(1)  Statele membre se asigur c sunt inute la zi registre care s conin:

(a) cantitile de nmoluri produse i cantitile furnizate pentru agricultur; 

(b) compoziia i caracteristicile nmolurilor fa de parametrii specificai la anexa IIA; 

(c) tipul de tratament efectuat, astfel cum este definit la articolul 2 litera (b); 

(d) numele i adresele destinatarilor de nmoluri i locul de utilizare a nmolurilor. 

(2)  Aceste registre trebuie s fie inute la dispoziia autoritilor competente i servesc la stabilirea raportului 
de sintez menionat la articolul 17.

(3)    Informaiile privind metodele de tratament i rezultatele analizelor sunt comunicate la cerere 
autoritilor competente.

Articolul 11

Statele membre pot excepta de la aplicarea dispoziiilor articolului 6 litera (b) i ale articolului 10 alineatul 
(1) literele (b), (c) i (d) i alineatul (2) nmolurile rezultate de la staiile de epurare a apelor reziduale, a 
cror capacitate de tratare este mai mic de 300 kg de CBO pe zi, corespunztor unui numr de 5 000 5 
locuitori, i care sunt destinate în primul rând epurrii apelor reziduale menajere.

Articolul 12

Statele membre pot adopta, în cazul în care condiiile impun acest lucru, msuri mai stricte decât cele 
prevzute de prezenta directiv.

Orice decizie de aceast natur se comunic de îndat Comisiei, în conformitate cu acordurile existente.
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▼M4

Articolul 13

Comisia este împuternicit, în conformitate cu articolul 15a, s adopte acte delegate pentru a modifica 
anexele în vederea adaptrii acestora la progresul tehnic i tiinific.

Primul paragraf nu se aplic parametrilor i valorilor menionate în anexele IA, IB i IC, oricrui facto care 
poate afecta evaluarea valorilor respective i parametrilor de analiz menionai în anexele IIA i IIB.

M4 —————

▼M4

Articolul 15

(1)    Comisia este asistat de comitetul instituit prin articolul 39 din  a Directiva 2008/98/CE
Parlamentului European i a Consiliului  ( ). Comitetul respectiv este un comitet în sensul  1 

 al Parlamentului European i al Consiliului ( ).Regulamentului (UE) nr. 182/2011  2 

(2)    Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolul 5 din Regulamentul (UE) 
.nr. 182/2011

M4

Articolul 15a

(1)  Competena de a adopta acte delegate se confer Comisiei în condiiile prevzute de prezentul articol.

(2)  Competena de a adopta acte delegate menionat la articolul 13 se confer Comisiei pentru o perioad de 
cinci ani de la 4 iulie 2018. Comisia prezint un raport privind delegarea de competene cel târziu cu nou 
luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Raportul este transmis Parlamentului European i 
Consiliului. Delegarea de competene se prelungete tacit cu perioade de timp identice, cu excepia cazului 
în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte 
de încheierea fiecrei perioade.

(3)  Delegarea de competene menionat la articolul 13 poate fi revocat oricând de Parlamentul European 
sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt delegrii de competene specificate în decizia respectiv. 
Decizia produce efecte din ziua care urmeaz datei publicrii acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

sau la o dat ulterioar menionat în decizie. Decizia nu aduce atingere validitii actelor delegate Europene 
care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consult experii desemnai de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevzute în Acordul interinstituional din 13 aprilie 2016 privind o mai bun 
legiferare ( ). 3 

(5)  De îndat ce adopt un act delegat, Comisia îl notific simultan Parlamentului European i Consiliului.

(6)    Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 intr în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European i nici Consiliul nu au formulat obieciuni în termen de dou luni de la notificarea 
acestuia ctre Parlamentul European i Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirrii termenului respectiv, 
Parlamentul European i Consiliul au informat Comisia c nu vor formula obieciuni. Respectivul termen 
se prelungete cu dou luni la iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

▼B

Articolul 16

(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de trei ani de la data notificrii acesteia.

Statele membre informeaz de îndat Comisia cu privire la aceasta.
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(2)  Comisiei îi sunt comunicate de ctre statele membre textele dispoziiilor de drept intern, pe care le 
adopt în domeniul reglementat de prezenta directiv.

Articolul 17

▼M4

La fiecare trei ani, statele membre comunic Comisiei informaii privind aplicarea prezentei directive în 
cadrul unui raport sectorial care trebuie s acopere deopotriv celelalte directive comunitare pertinente. 
Rapoartele sectoriale se întocmesc pe baza unui chestionar sau a unei prezentri generale adoptate de 
Comisie sub forma unui act de punere în aplicare. Acest act de punere în aplicare se adopt în 
conformitate cu procedura de examinare menionat la articolul 15 alineatul (2). Chestionarul sau 
prezentarea general se trimite statelor membre cu ase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în 
raport. Raportul se transmite Comisiei în termen de nou luni de la încheierea perioadei de trei ani la care 
se refer.

▼M1

Primul raport cuprinde perioada 1995 - 1997.

Comisia public un raport comunitar privind aplicarea directivei în termen de nou luni de la primirea 
rapoartelor de la statele membre.

▼B

Articolul 18

Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

ANEXA IA

VALORILE LIMIT PENTRU CONCENTRAIILE DE METALE GRELE ÎN SOL

(mg/kg de materie uscat într-o prob reprezentativ de sol cu un pH de la 6 la 7, dup cum se definete 
la anexa IIC)

Parametri Valori limit ( )1

Cadmiu 1-3

Cupru ( )2 50-140

Nichel ( )2 30-75

Plumb 50-300

Zinc ( )2 150-300

Mercur 1-1,5

Crom ( )3 —

( )   1 Statele membre pot autoriza o depire a valorilor limit fixate anterior în cazul utilizrii nmolurilor pe terenuri care, la data 
notificrii prezentei directive, sunt destinate eliminrii nmolurilor, dar pe care se cultiv culturi destinate exclusiv pentru hrana 
animalelor. Statele membre trebuie s informeze Comisia cu privire la numrul i tipul terenurilor respective. De asemenea, statele 
membre trebuie s încerce s asigure c nu exist nici un pericol pentru sntatea omului sau pentru mediu.
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( )    2 Statele membre pot autoriza o depire a valorilor limit pentru aceti parametri pentru soluri cu un pH constant mai mare 
decât 7. Concentraiile maxime autorizate ale acestor metale grele nu trebuie s depeasc în nici un caz aceste valori cu mai mult 
de 50 %. De asemenea, statele membre trebuie s încerce s asigure c nu exist nici un pericol pentru sntatea omului sau pentru 
mediu, în special pentru apele subterane.

( )   3 Nu este posibil s se fixeze în aceast etap valorile limit pentru crom. Consiliul va fixa aceste valori limit într-o etap ulterioar 
pe baza propunerilor care urmeaz s fie înaintate Comisiei, în termen de un an de la data notificrii prezentei directive.

ANEXA IB

VALORILE LIMIT PENTRU CONCENTRAIILE DE METALE GRELE DIN NMOLURILE 
DESTINATE UTILIZRII ÎN AGRICULTUR

(mg/kg de materie uscat)

Parametri Valori limit

Cadmiu 20-40

Cupru 1 000 -1 750

Nichel 300-400

Plumb 750-1 200

Zinc 2 500 -4 000

Mercur 16-25

Crom ( )1 —

( )   1 Nu este posibil s se fixeze în aceast etap valorile limit pentru crom. Consiliul va fixa aceste valori limit într-o etap ulterioar 
pe baza propunerilor ce urmeaz a fi înaintate Comisiei în termen de un an de la data notificrii prezentei directive.

ANEXA IC

VALORILE LIMIT PENTRU CANTITILE DE METALE GRELE CARE POT FI INTRODUSE 
ANUAL ÎN TERENURILE AGRICOLE PE BAZA UNEI MEDII DE 10 ANI

(kg/ha/an)

Parametri Valori limit ( )1

Cadmiu 0,15

Cupru 12

Nichel 3
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Plumb 15

Zinc 30

Mercur 0,1

Crom ( )2 —

( )   1 Statele membre pot autoriza o depire a valorilor limit reprezentate mai sus în cazul utilizrii nmolurilor pe terenuri care, la 
data notificrii prezentei directive, sunt destinate eliminrii nmolurilor, dar pe care se cultiv culturi destinate exclusiv pentru 
hrana animalelor. Statele membre trebuie s informeze Comisia cu privire la numrul i tipul terenurilor respective. De asemenea, 
statele membre trebuie s încerce s asigure c nu exist nici un pericol pentru sntatea omului sau pentru mediu.

( )   2 Nu este posibil s se fixeze în aceast etap valorile limit pentru crom. Consiliul va fixa aceste valori limit într-o etap ulterioar 
pe baza propunerilor ce urmeaz a fi înaintate Comisiei în termen de un an de la data notificrii prezentei directive.

ANEXA IIA

ANALIZA NMOLURILOR

1. De regul, nmolurile trebuie analizate cel puin o dat la ase luni. Dac apar modificri în caracteristicile apei reziduale epurate, 
frecvena analizelor trebuie s fie mrit. Dac rezultatele analizelor nu variaz în mod semnificativ în decursul unui an întreg, 
nmolurile trebuie s fie analizate cel puin o dat la 12 luni.

2. În cazul nmolurilor rezultate de la staiile de epurare menionate la articolul 11, dac nu s-a efectuat o analiz a nmolurilor în 
cele 12 luni anterioare punerii în aplicare în fiecare stat membru a prezentei directive, trebuie s fie efectuat o analiz în 
termen de 12 luni de la aceast punere în aplicare sau, dup caz, în termen de 6 luni de la decizia de autorizare a utilizrii în 
agricultur a nmolurilor rezultate de la astfel de staii. Statele membre decid cu privire la frecvena unor analize ulterioare pe 
baza rezultatelor analizei iniiale, a oricror modificri ale naturii apelor reziduale epurate i a oricror ali factori relevani 
afereni.

3. Sub rezerva dispoziiilor alineatului (4), analiza ar trebui s includ urmtorii parametri:

— materie uscat, materie organic; 

— pH; 

— azot i fosfor; 

— cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc, mercur, crom. 

4. În cazul cuprului, al zincului i al cromului, dac s-a demonstrat, spre satisfacia autoritii competente a statelor membre în 
cauz, c aceste metale nu sunt prezente sau sunt prezente doar în cantiti neglijabile în apele reziduale epurate în staia de 
epurare, statele membre decid cu privire la frecvena analizelor care trebuie efectuate.

ANEXA IIB

ANALIZA SOLULUI

1. Ori de câte ori se utilizeaz nmoluri care nu provin de la staiile de epurare menionate la articolul 11, statele membre trebuie 
s se asigure mai întâi ca coninutul de metale grele din sol s nu depeasc valorile limit stabilite în conformitate cu anexa IA. 
În acest scop, statele membre decid ce analize vor fi efectuate, luând în considerare datele tiinifice disponibile privind 
caracteristicile i omogenitatea solului.

2. Statele membre decid cu privire la frecvena analizelor ulterioare, luând în considerare coninutul de metale din sol anterior 
utilizrii nmolurilor, cantitatea i compoziia nmolurilor folosite i orice ali factori relevani afereni.

3. Analiza ar trebui s includ urmtorii parametri:

— pH; 

— cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc, mercur i crom. 
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ANEXA IIC

METODE DE PRELEVARE DE PROBE I DE ANALIZ

1.   Prelevare de probe de sol

Probele reprezentative de sol pentru analiz ar trebui s fie constituite în mod normal prin amestecarea 
împreun a 25 carote prelevate de pe un teren nu mai mare sau egal cu 5 ha, care este lucrat în acelai scop.

Probele trebuie luate la o adâncime de 25 cm în cazul în care adâncimea solului arabil este mai mic de 
aceast valoare; cu toate acestea, adâncimea de prelevare în acest ultim caz nu trebuie s fie mai mic de 10 
cm.

2.   Prelevri de probe de nmol

Nmolurile trebuie prelevate dup tratare, îns înaintea livrrii ctre utilizator, i ar trebui s fie reprezentative 
pentru producia de nmoluri.

3.   Metode de analiz

Analiza metalelor grele trebuie s fie efectuat în urma mineralizrii cu acid puternic. Metoda de referin de 
analiz trebuie s fie cea a spectrometriei cu absorbie atomic, iar limita de detecie pentru fiecare metal nu 
trebuie s fie mai mare de 10 % din valoarea limit adecvat.

( )   a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor directive  1 Directiva 2008/98/CE
(JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

( )   al Parlamentului European i al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i principiilor  2 Regulamentul (UE) nr. 182/2011
generale privind mecanismele de control de ctre statele membre al exercitrii competenelor de executare de ctre Comisie (JO L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

( ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 3 


