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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1617/2009, adresată de Ivan Martin, de cetățenie franceză, în 
numele asociațiilor ADEVAC și „Stop Nuisances”, privind impactul unui 
proiect de extindere în profunzime a carierei de calcar „Chaumes de la 
Bergerie” (La Couronne, Charente) asupra a două pânze freatice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță proiectul societății producătoare de ciment Lafarge, care a solicitat o 
autorizație de extindere în profunzime a carierei de calcar „Chaumes de la Bergerie” (La 
Couronne, Charente) în ciuda faptului că nivelul actual al fundului carierei se află deja foarte 
aproape de două pânze freatice cu apă potabilă situate la 3, respectiv 20 de metri sub acest 
nivel. Efectul va fi că pânzele freatice vor seca, ceea ce va afecta în mod grav resursele locale 
de apă. Petiționarul își exprimă dezacordul față de acest proiect, pe care îl consideră dăunător 
mediului și solicită respingerea acestuia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

Directiva 2000/60/CE1 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 
(Directiva-cadru privind apa) asigură protecția apelor subterane în Europa alături de Directiva 
2006/118/CE2 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (Directiva 
privind apele subterane).
                                               
1 JO L 327, 22.12.2000.
2 JO L 372, 27.12.2006.
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Articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Directiva-cadru privind apa prevede că 
statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a preveni deteriorarea stării tuturor 
corpurilor de apă subterană. 

În ceea ce privește starea corpurilor de apă subterană, articolul 4 alineatul (1) litera (b) 
punctul (ii) din Directiva-cadru privind apa prevede că statele membre trebuie să protejeze,
îmbunătățească și refacă toate corpurile de apă subterană cu scopul de a obține o stare bună a 
apelor subterane până în 2015. Definiția stării bune a apelor subterane include o stare 
cantitativă și chimică bună, astfel cum se descrie în anexa V la punctele 2.1.2 și 2.3.2 din 
Directiva 2000/60/CE. 

În ceea ce privește starea chimică a apelor subterane, nu există indicații precise și sigure care 
să arate de ce petiționarul presupune că va exista o poluare a resurselor de apă și cu ce fel de 
substanțe. Nu există indicații care să ateste că apele de suprafață asociate sau ecosistemele 
terestre vor fi afectate sau că se vor depăși standardele de calitate descrise în anexa V la 
punctul 2.1.2 din Directiva 2000/60/CE.

În conformitate cu anexa V punctul 2.3.2 din directiva respectivă, starea cantitativă bună a 
apelor subterane include criteriile care prevăd că nivelurile apelor subterane nu trebuie 
modificate astfel încât să nu permită realizarea obiectivelor de mediu prevăzute pentru apele 
de suprafață asociate sau să ducă la diminuarea lor semnificativă ori să deterioreze 
ecosistemele terestre. Modificările cursului de apă pot avea doar un caracter temporar sau 
continuu într-o zonă limitată spațial, cu condiția ca acestea să nu ducă la infiltrări saline sau 
de altă natură. Informațiile furnizate de petiționar sunt insuficiente pentru a se putea conchide 
că nu s-au respectat aceste dispoziții. Se pare că, în prezent, proiectul respectiv face obiectul 
unei consultări publice, dar nu este clar dacă autoritățile franceze au luat vreo decizie în acest 
sens. 

Pe baza informațiilor oferite de petiționar, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a 
Directivelor 2000/60/CE și 2006/118/CE.


