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Petiţia 0494/2006, prezentată de Thomas C Burke, de naţionalitate irlandeză, în numele 
rezidenţilor din Lagavooren, privind un important orizont acvifer din North Leinster, 
Irlanda 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, în numele rezidenţilor implicaţi din Lagavooren, Irlanda, critică modul în care un 
orizont acvifer important pentru regiunea North Leinster este exploatat de către autorităţile 
locale. Petiţionarul explică faptul că Consiliul comitatului Meath a acordat societăţii Cement 
Limited permisiunea de a deseca cariera pe care o exploatează. Petiţionarul critică faptul că 
apa este pompată în râul Nanny în loc să fie pompată în sistemul de acumulare. El pune la 
îndoială pretenţia autorităţilor locale că apa este contaminată de la talpa carierei, considerând 
că această problemă ar putea fi rezolvată uşor printr-o punere la punct a modului în care apa 
este scoasă prin pompare. Ar dori ca parlamentul să sprijine prevenirea risipirii în continuare a 
apei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 7 noiembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
conform articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

Date fundamentale

Directiva 2000/60/CE1 stabileşte cadrul pentru măsurile comunitare în sfera politicii apei 
(Directiva cadru a apei). Directiva cadru a apei (DCA), publicată în decembrie 2000, 
stabileşte necesitatea planificării detaliate a utilizării resurselor de apă pentru a se evita 
soluţiile care nu sunt durabile şi deteriorarea iremediabilă a mediului, prin dezvoltarea 
planurilor de management ale bazinelor hidrografice (RBMP). Directiva cadru a apei impune 
publicarea primului plan de management a bazinelor hidrografice până în decembrie 2009.

                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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Începând din 2009, toate planurile şi programele care afectează resursele de apă sau 
calitatea apei vor trebui să fie în concordanţă cu prevederile RBMP, astfel încât obiectivele 
de mediu ale directivei cadru a apei să poate fi atinse. Unul din aceste obiective privind 
mediul este obligaţia de a preveni deteriorarea stării corpurilor de apă.

În ceea ce priveşte resursele de apă freatică, obiectivele directivei cadru a apei au în vedere 
atât starea chimică, cât şi pe cea cantitativă. În acest context, statele membre trebuie să 
protejeze, să îmbunătăţească şi să refacă toate corpurile de apă freatică şi să asigure 
echilibrul între extragerea şi reumplerea apei freatice, scopul fiind atingerea unei stări bune 
a apei freatice înainte de sfârşitul lui 2015.

Petiţia

Petiţionarul, în numele rezidenţilor implicaţi din Lagavooren, Irlanda, critică modul în care 
un important orizont acvifer din regiunea North Leinster este exploatat de către autorităţile 
locale. El arată că Consiliul comitatului Meath a acordat unei societăţi producătoare de 
ciment permisiunea de a îşi deseca cariera într-un ritm de 15 000 m3 pe zi şi să pompeze apa 
(reziduală) în râul Nanny din apropiere, ceea ce are ca efect pierderea apei în timp ce în 
această zonă există un deficit de apă. Motivul pentru care apa (reziduală) nu este pompată în 
sistemul de acumulare este acela că apa este contaminată cu motorină etc.

În consecinţă, petiţionarul a întrebat Consiliul de ce apa din orizontul acvifer nu poate fi 
pompată afară din carieră ( de exemplu, la 500 m depărtare), putându-se astfel efectua 
desecarea carierei, şi să se pompeze apa (curată) în sistemul de acumulare, optimizându-se 
în acest fel utilizarea unei resurse importante de apă potabilă.

Observaţiile Comisiei

Aşa cum se arată în alineatul 1 de mai sus, directiva cadru a apei stabileşte necesitatea 
planificării detaliate a utilizării resurselor de apă pentru a se evita soluţiile care nu sunt 
durabile şi deteriorarea iremediabilă a mediului, prin dezvoltarea planurilor de management 
ale bazinelor hidrografice (RBMP). În ceea ce priveşte starea cantitativă a apei freatice, 
cerinţa este de a se asigura un echilibru între extragere şi reumplere. 

Cu alte cuvinte, reutilizarea ca apă potabilă a apei freatice pompate nu constituie o obligaţie 
conform directivei cadru a apei, decât numai în cazul când aceasta reprezintă o parte a 
măsurilor de asigurare a unei stări cantitative bune într-o anumită zonă. În lumina descrierii 
petiţionarului, cazul nu pare să conducă la o deteriorare a corpului de apă freatică (cel puţin 
acest lucru nu este demonstrat).

Comisia consideră ca fiind foarte raţională recomandarea făcută de petiţionar privind 
pomparea apei freatice la o distanţă de 500 m de carieră, astfel încât apa necontaminată să 
poată fi pompată în sistemul de acumulare în loc de a se pierde în râul Nanny. Totuşi, 
aceasta nu constituie o obligaţie în conformitate cu directiva cadru a apei şi rămâne, prin 
urmare, la discreţia Consiliului comitatului Meath. 

S-ar putea argumenta că cel care exploatează cariera contaminează apa cu hidrocarburi 
înainte de a o deversa în râu, intrând astfel sub incidenţa Directivei 76/464/CEE privind 
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poluarea provocată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic1, dar nu 
aceasta este chestiunea ridicată de petiţionar şi lipsesc informaţii pentru a se putea evalua
dacă acesta ar putea fi cazul.

Concluzie

Analizând elementele furnizate de petiţionar, Comisia este de părere că, în această etapă, nu 
există nici un motiv de a se suspecta o încălcare a directivei cadru a apei, deoarece 
realizarea stării cantitative nu pare să fie pusă în pericol. 

                                               
1 JO L 129, 18.5.1976, p. 23-29.


