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Ref.: Petiţia nr. 0210/2007, adresată de Robert Pocock, de naţionalitate irlandeză, în numele 
„Voice of Irish Concern for the Environment” („Vocea preocupării irlandeze pentru 
mediu”), privind îngrijorările provocate de adăugarea acidului fluorosilicic (H2SiF6) 
în apa potabilă din Irlanda

Petiţia nr. 0211/2007 adresată de Walter Graham, de naţionalitate britanică, în numele 
Consiliului Irlandei de Nord împotriva fluorurării, privind îngrijorările provocate de 
adăugarea acidului fluorosilicic (H2SiF6) în apa potabilă din Marea Britanie

1. Rezumatul petiţiei 0210/2007

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la impactul pe care l-ar putea avea asupra 
sănătăţii populaţiei acidul fluorosilicic (H2SiF6) care se adaugă în apa potabilă din Irlanda. 
Petiţionarul contestă explicaţia guvernului irlandez, potrivit căruia substanţa ar avea rolul de a 
preveni apariţia cariilor dentare la oameni. Compusul, observă el, nu a fost autorizat prin 
Directiva 2004/27/CE. Mai mult, adăugarea sa în apa brută contravine Directivei 98/83/CEE 
privind calitatea apei destinate consumului uman şi încalcă, totodată, dreptul persoanelor de a 
refuza un tratament. Petiţionarul solicită Parlamentului European să examineze problema.

Rezumatul petiţiei 0211/2007

Petiţionarul critică fluorurarea obligatorie a apei prin adăugarea de acid fluorosilicic
(H2SiF6), care se practică în Marea Britanie, considerând că aceasta constituie o încălcare a 
drepturilor fundamentale ale omului. Petiţionarul citează un studiu apărut în SUA care 
evidenţiază mai multe efecte nocive ale fluorului asupra sănătăţii, inclusiv atacarea tiroidei şi 
artrita. Petiţionarul solicită Parlamentului European să intervină şi să dispună evaluarea 
efectelor secundare ale compusului.
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2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007

Petiţiile

Petiţionarii îşi exprimă îngrijorarea cu privire la impactul pe care l-ar putea avea asupra 
sănătăţii populaţiei acidul fluorosilicic care se adaugă în apa potabilă. Aceştia consideră de 
asemenea fluorurarea apei o încălcare a drepturilor omului. 

Observaţiile Comisiei asupra petiţiei

Acidul fluorosilicic (H2SiF6), este substanţa cel mai frecvent folosită pentru fluorurarea apei 
potabile. Acidul fluorosilicic este o substanţă periculoasă atunci când este folosită într-o 
formă concentrată. Este foarte agresivă nu doar atunci când este înghiţită, dar şi când vaporii 
sunt inhalaţi sau când substanţa intră în contact cu pielea sau ochii. 

Aceste proprietăţi sunt importante în manevrarea substanţei, între altele în staţiile de tratare a 
apei potabile, unde acidul fluorosilicic (H2SiF6) se adaugă în apa potabilă. În planurile 
municipale de fluorurare a apei, acidul fluorosilicic este însă diluat de peste 110 000 ori. 
Odată diluat, acidul fluorosilicic se descompune, formând ioni de fluor. Riscurile sunt 
similare folosirii clorului, care se adaugă în apa potabilă pentru dezinfectare. Clorul este de 
asemenea foarte toxic în formă concentrată.

Orientările OMS privind calitatea apei potabile1 nu evidenţiază niciun pericol toxicologic în 
legătură cu folosirea acidului fluorosilicic pentru tratarea apei potabile şi nu indică nicio 
problemă de siguranţă a consumatorului. În aceste condiţii, folosirea acidului fluorosilicic nu 
pare a fi un pericol toxicologic sau o încălcare a directivei apei potabile2. Prin urmare, 
Comisia nu intenţionează să întreprindă niciun alt control toxicologic sau o evaluare a 
impactului folosirii acidului fluorosilicic drept sursă de fluor din apa potabilă. 

În ceea ce priveşte ionul de fluor (F-) care apare în apa potabilă (ca rezultat al descompunerii 
acidului fluorosilicic), Comisia este conştientă de faptul că fluorul ajută la protejarea dinţilor3  
împotriva cariilor dentare atunci când această substanţă este prezentă în apa potabilă în 
concentraţii reduse. Acest lucru este valabil în special pentru copii. Concentraţiile de la 0,5 
mg la 2mg Fl/l, conduc la dezvoltarea dinţilor, care sunt mai puţin expuşi la apariţia cariilor 
dentare4.

                                               
1 Orientări privind siguranţa apei potabile, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Directiva Consiliului 98/83/CE JO 33032, 5.12.98.
3 Mai ales pentru că hidroxiapatita (din smalţ) este transformată în fluorapatită.
4 Orientările privind siguranţa apei potabile, OSM, Geneva 2004, ISBN 92 4 154638 7.
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Astfel cum a menţionat petiţionarul, în concentraţii mari, şi în funcţie de modalitatea de 
administrare, fluorul poate provoca fluoroza dentară, sau chiar afecţiuni dentare sau 
scheletale. În Orientările privind siguranţa apei potabile³, OMS stabileşte o valoare orientativă 
de 1,5 mg F/ litru. Directiva apei potabile stabileşte un standard legal (1,5 mg F/l), în 
conformitate cu valoarea orientativă stabilită de OMS. Atunci când conţinutul de fluor din apa 
potabilă rămâne după fluorurare sub concentraţia maximă prevăzută în Directivă, Comisia 
consideră apa potabilă ca fiind în conformitate cu standardele impuse de directivă. 

Trebuie remarcat faptul că adăugarea fluorului în apa potabilă este o decizie naţională care nu 
se abate de la nicio obligaţie în temeiul legislaţiei comunitare. 

Convenţia privind drepturile omului si biomedicina, axată pe drepturile omului şi 
administrarea involuntară a medicaţiei, a fost semnată la Oviedo în 1997. Cu toate acestea, 
convenţia nu a fost încă ratificată de către Comunitatea Europeană şi nu a intrat în vigoare în 
Comunitate. În plus, s-a observat că, potrivit informaţiilor de care dispune Comisia, niciunul 
dintre statele membre ale Uniunii Europene în care se adaugă fluor în apa potabilă1 nu este 
parte la convenţie. 

Concluzii

Deoarece nu există nicio dovadă a vreunei încălcări a legislaţiei europene în acest caz, 
Comisia nu poate interveni. 

Mai mult, Comisia nu intenţionează să facă un alt control toxicologic sau o evaluare a 
impactului folosirii acidului fluorosilicic ca sursă de fluor în apa potabilă, deoarece dovezile 
ştiinţifice existente arată că nu există niciun pericol în legătură cu folosirea acidului 
fluorosilicic în staţiile de tratare a apei potabile. 

                                               
1 Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii.
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