
1111	  
	  

	  
1 

BEREZI@ 18 
KUTSATZAILE 
ORGANIKO	  IRAUNKORRAK 

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN 
DE LOS COP 
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ZER DIRA KOIAK? 

Kutsatzaile Organiko Iraunkorrak honako 
ezaugarri hauek dituzten substantzia kimikoak 
dira: 

• Iraunkortasun handia dute natur 
ingurumenean. Substantzia horiek 
degradatzen zailak direnez, denbora luzea 
irauten dute ingurumenean. 

• Biometatu egiten dira. Izaki bizidunen 
ehunetara gehitzen dira, batik bat animalien 
gantz-ehunetara, eta euren kontzentrazioa 
handitu egiten dute kate trofikoaren bidez. 

• Oso toxikoak dira eta ondorio larriak dituzte 
hala giza osasunean nola ingurumenean. 

Gainera, substantzia horiek distantzia luzeetan 
garraia daitezke, eta aurretik ekoitzi edo erabili 
ez diren eremuetara irits daitezke. 

ZER NEURRI HARTU DA KOIAK MURRIZTU 
ETA KONTROLATZEKO? 

Nazio Batuen Erakundeak (NBE) KOIak 
erregulatu eta kontrolatzeko neurri eta tresna 
garrantzitsuak garatzea bultzatu du. Horien 
arteko tresna anbiziotsuena Stockholmeko 
Hitzarmena da. Horren helburua da giza 
osasuna eta ingurumena KOIetatik babestea 
eta, horretarako, kutsatzaile horien isuri eta 
deskargak desagerrarazi edo, hori posible ez 
denean, murriztu egiten dira. 

Hitzarmena sinatzeko Konferentzia 
Diplomatikoa 2001eko maiatzaren 22an eta 
23an egin zen Stockholmen, eta 120 
herrialdek baino gehiagok egin zuten bat 
hitzarmenarekin. Europar Batasunak eta 
bertako estatu kide guztiek sinatu zituzten 
Hitzarmena eta Hitzarmenarekin batera 
doazen ebazpenak. Halaber, ekitaldi horretan 
nazioarteko hitzarmenaren garrantzia eta 
indarrean jartzeko borondate irmoa sustatzeko 
nahia nabarmendu ziren. 
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Stockholmeko Hitzarmenaren indarraldia 
2004ko maiatzaren 17an hasi zen. Data horrez 
geroztik, gobernukideei 2 urteko epea ezarri 
zitzaien ezartze-plan nazionala egiteko, 
Hitzarmenean jasotako neurri guztiak aplikatze 
aldera. Besteak beste, honako hauek dira neurri 
horietako batzuk: 

• Debekatzea Hitzarmenak ezarritako KOI 
intentziodunak ekoiztea, erabiltzea, 
merkaturatzea, esportatzea eta inportatzea. 

• Nahi gabe sortutako KOIen (dioxinak, 
furanoak, PCB, HCB) isurketak murriztea. 
Horretarako, eskura dauden teknika onenak 
(MTD) eta ingurumen-jarduera onenak (MPA) 
erabiliko dira, eta produktu edo prozesu 
alternatiboak sustatuko dira. 

• KOIa edo horiek dituzten produktu zein 
hondakinak desagerraraztea edo ingurumen-
kudeaketa arrazionala ezartzea. 

• Hitzarmenak ezartzen du funtsezkoak direla 
partaide guztien arteko elkarlana eta 
sentsibilizazio eta partaidetza publikoa, 
Hitzarmena egiazki eta modu eraginkorrean 
aplikatzeko. 

Erkidego-mailan, Hitzarmenaren inguruko 
negoziazioan eta jarraipen-lanetan Europar 
Batasunak Estatu Kideen arteko posizio 
koordinatu gisa jokatu du. 

850/2004 zenbakiko Araudiak (EB), KOIei 
buruzkoak, EBko legeria Stockholmeko 
Hitzarmenak zehaztutakora egokitzea dakar. 

Beste alde batetik, Stockholmeko Hitzarmenetik 
eratorritako eginkizunak betetze aldera, 
gobernuek hitzarmena Aplikatzeko Plan 
Nazionalak (APN) ezarri dituzte. 

Era berean, produktu kimikoak eta hondakin 
arriskutsuak sortzeak eta merkaturatzeak 
nazioartean eragiten duen kezka ikusita, alderdi 
askoren arteko beste akordio batzuk ere ezarri 

Kutsatzaile Organiko Iraunkorrak (KOI), nazioartean ingelesezko POP (Persistent Organic 
Pollutants) akronimoarekin ezagutzen direnak, ezaugarri berezi jakin batzuk (iraunkortasuna, 
biometaketa eta toxikotasuna) dituzten substantzia kimikoak dira. Hain zuzen, ezaugarri horien 
ondorioz dira giza osasunerako eta ingurumenerako mehatxu garrantzitsuak mundu-mailan. Hori 
dela eta, Nazioarteko Komunitateak aurrerapauso garrantzitsuak eman ditu azken 
hamarkadetan, horiek erregulatu eta kontrolatzeko. 

 

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP-CONVTEXT.Sp.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0007:0049:ES:PDF
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A eranskina. Desagerrarazi beharreko substantzia 
Izena Fitosanitarioa/biozida Industria-

erabilera 
Nahi gabeko 

ekoizpena 
Aldrina x   
Alfa-
hexakloroziklohexanoa 
(Alpha-HCH) 

   

Beta-
hexakloroziklohexanoa 
(Beta-HCH) 

   

Klordanoa x   
Klordekona x   
Dieldrina x   
Endrina x   
TetraBDE eta PentaDBE  x  
HexaBDE eta HeptaBDE  x  
Heptakloroa x   
Hexabromobifeniloa  x  
Lindanoa (Gamma-HCH) x   
Mirexa x x  
Toxafenoa x   
Bifenilo polikloratuak 
(PCBak) 

 x x 

B eranskinak. Erabilera-mugak dituzten substantziak 
Izena Fitosanitarioa/biozida Industria-

erabilera 
Nahi gabeko 

ekoizpena 
DDT x x  
Perfluorooktano-
sulfonatoak 

 x  
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dira, gaur egun indarrean daudenak: 
Basileako Hitzarmena eta Rotterdamgo 
Hitzarmena. 

Hiru hitzarmenek islatzen dute nazioartean 
dagoen kezka, produktu kimikoak eta 
hondakin arriskutsuak behar ez bezala 
kudeatzeak eragin ditzakeen hondakinak 
landu, murriztu eta ekiditeari buruzkoa. 
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ZEIN SUBSTANTZIA DIRA KOIAK? 

Stockholmeko Hitzarmenaren arabera, 
debekatuta dago A eranskinean aipatzen 
diren KOIak nahita erabiltzea. Halaber, 
salbuespen-gai izan daitezkeen KOI batzuen 
erabilera-mugak ere ezartzen ditu B 
eranskinean, baita C eranskinean 
zerrendatutako substantzien nahi gabeko 
isurketak murrizteko hartu beharreko 
neurriak ere. 
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C eranskinak. Nahi gabe ekoitzitako KOI substantziak, isurketa-murrizketen menpe 

daudenak 
Izena Fitosanitarioa/biozida Industria-

erabilera 
Nahi gabeko 

ekoizpena 
Dibenzoparadioxinak eta 
dibenzofurano 
polikloratuak 
(PCDDak/PCDFak) 

  x 

Hexaklorobentzenoa x x x 
Bifenilo polikloratuak 
(PCBak) 

 x x 
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ZER-NOLAKO KONTROLA EGITEN DA 
ELIKADURAN? 

Animalia-jatorriko elikagaiak dira gizakien 
KOIekiko esposizio-iturri nagusietako bat. Hain 
zuzen ere, hori dela eta, estrategiaren zati bat 
substantzia horiek elikakatetik ateratzeko 
neurrietara bideratzen da. Zehazki, honako 
hauek gauzatzen dira: 

• Elikagai eta pentsuetan gehienezko 
mugak ezartzen dira. 
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• Dioxinen kasuan, kutsadura-mugak 
ezartzen dira, alerta bizkorrak emateko 
lan-tresna izan daitezen, balio 
onargarriak gainditzen dituzten dioxina-
kontzentrazioen berri emate aldera. 

• maila objektiboak ezartzen dira, 
denboran zehar, herritar askoren 
esposizioa zientzia-batzordeek 
gomendatutako mugetara ekartzeko. 

 

ONDORIOAK 
• Kutsatzaile Organiko Iraunkorrak ezaugarri berezi jakin batzuk (iraunkortasuna, 

biometaketa eta toxikotasuna) dituzten substantzia kimikoak dira. Hain zuzen, ezaugarri 
horien ondorioz dira giza osasunerako eta ingurumenerako mehatxu garrantzitsuak 
mundu-mailan. 

• KOIei buruzko Stockholmeko Hitzarmenak zuhurtzian oinarritutako lan-esparru bat 
ematen du. Helburua da bermatzea substantzia horiek modu seguruan desagerraraziko 
direla eta euren ekoizpena zein erabilera murriztu egingo dela; izan ere, kaltegarriak 
dira giza osasunerako eta ingurumenerako. 

• Halaber, Europar Batasunetik bultzatutako politiken helburua kutsatzaile-mota 
ezberdinei eta kutsadura-iturriei (KOIak barne) aurre egitea da. Gainera, Europako 
Batzordeak estrategia tematikoa proposatu zuen 2005ean, 2020a baino lehen 
atmosferako kutsadurak (horren baitan daude KOIak) eragindako hildakoen kopurua % 
40 murrizteko, 2000. urteko datuen aldean. 
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LOTURA INTERESGARRIAK 

• Stockholmeko Hitzarmena 

• Basileako Hitzarmena 

• Rotterdamgo Hitzarmena 

• Nazio Batuen Erakundearen Webgune Ofiziala – Stockholmeko Hitzarmena 

• Nekazaritza eta Ingurumen Ministerioa 

• Stockholmeko Hitzarmena Aplikatzeko Plan Nazionala 
• KOIen Erreferentziazko Zentro Nazionala 

OINARRIZKO LEGERIA 

• Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 850/2004 Araudia (EB), 2004ko apirilaren 29koa, 
kutsatzaile organiko iraunkorrei buruzkoa eta 79/117/EE Zuzentaraua aldarazten duena. 

• Kontseiluaren 2004/259/EE Erabakia, 2004ko otsailaren 19koa, Europako Erkidegoaren 
izenean 1979ko Hitzarmenaren 1998ko Protokoloa (kutsagarri organiko iraunkorrek 
eragindako distantzia luzeko mugez gaindiko atmosfera-kutsadurari buruzkoa) sinatzeari 
buruzkoa. 

• Kontseiluaren 97/640/EE Erabakia, 1997ko irailaren 22koa, Erkidegoaren izenean onesten 
duena hondakin arriskutsuen mugaz gaindiko mugimenduak kontrolatzeari eta hondakin 
horiek desagerrarazteari buruzko Hitzarmenaren (Basileako Hitzarmena) aldaketa-
proposamena, Alderdien Batzordeko III/1 Erabakian ezartzen denarekin bat. 

• Batzordearen 594/2012 Araudia, 2012ko uztailaren 5ekoa, Batzordearen 1881/2006 Araudia 
(EE) aldatzen duena. Azken horren bidez ezartzen da elikagaietan egon daitekeen zenbait 
kutsatzaileren gehienezko edukia, A okratoxinaren, dioxinen parekoak ez diren PCBen eta 
melaminaren gehienezko edukiari dagokienez, zehazki. 

• Batzordearen 1259/2011 Araudia, 2011ko abenduaren 2koa, 1881/2006 Araudia aldatzen 
duena elikagaietako dioxinen, dioxinen parekoak diren PCBen eta dioxinen parekoak ez diren 
PCBen gehienezko edukiari dagokienez. 

• Batzordearen 915/2010 Araudia (EB), 2010eko urriaren 12koa, Europar Batasunaren hainbat 
urterako (2011, 2012 eta 2013) kontrol koordinaturako programari buruzkoa, landare- edo 
animalia-jatorriko elikagaietan plagizida-hondakinen gehienezko edukia beteko dela 
bermatzeko eta kontsumitzaileek hondakin horiekiko duten esposizio-maila ebaluatzeko. 

• Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 396/2005 Araudia (EE), 2005eko otsailaren 
23koa, landare- eta animalia-jatorriko elikagai eta pentsuetan egon daitezkeen plagizida-
hondakinen gehienezko kopuruari buruzkoa, Kontseiluaren 91/414/EEE Zuzentaraua aldatzen 
duena. 

• Aldaketak: 

• 178/2006 Araudia (EE)  

• 149/2008 Araudia (EE)  

• 260/2008 Araudia (EE)  
• 299/2008 Araudia (EE) 

•  839/2008 Araudia (EE) 

•  256/2009 Araudia (EE)  

• Batzordearen 199/2006 Araudia (EE), 2006ko otsailaren 3koa, 466/2001 Araudia (EE) 
aldatzen duena. Horren bidez ezartzen da elikagaietan egon daitezkeen zenbait kutsatzaileren 
gehienezko edukia, dioxinei eta dioxinen pareko PCBei dagokienez. 

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP-CONVTEXT.Sp.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/Basel Convention/docs/text/BaselConventionText-s.pdf
http://www.pic.int/Portals/5/download.aspx?d=RC_Convention_Text_2011_Spanish.pdf
http://chm.pops.int/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sustancias-quimicas/contaminantes-organicos-persistentes-cop/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sustancias-quimicas/pnestocolmofinal_31enero2007_tcm7-3187.pdf
http://www.cnrcop.es/gc/home-es-ES/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0850:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0117:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0259:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=es&type_doc=Decision&an_doc=1997&nu_doc=640
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:176:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:320:0018:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0915:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0396:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0414:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0178:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0149:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0260:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0299:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0839:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0256:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:032:0034:0038:ES:PDF

