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Ref.: Petiția nr. 0210/2007, adresată de Robert Pocock, de cetățenie 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

Petiția nr. 0211/2007, adresată de Walter Graham, de cetățenie britanică, în 
numele Consiliului Irlandei de Nord împotriva fluorurării, privind îngrijorările 
provocate de adăugarea acidului fluorosilicic (H2SiF6) în apa potabilă din Regatul 
Unit

1. Rezumatul petiției nr. 0210/2007

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul pe care l-ar putea avea asupra 
sănătății populației acidul fluorosilicic (H2SiF6) care se adaugă în apa potabilă din Irlanda. 
Petiționarul contestă explicația guvernului irlandez, potrivit căruia substanța ar avea rolul de a 
preveni apariția 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 și încalcă, totodată, dreptul persoanelor de a 
refuza un tratament. Petiționarul solicită Parlamentului European să examineze problema.

Rezumatul petiției nr. 0211/2007

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

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007.

Petițiile

Petiționarii își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul pe care l-ar putea avea asupra 
sănătății populației acidul fluorosilicic și fluorura care se adaugă în apa potabilă. De 
asemenea, aceștia consideră fluorurarea apei drept o încălcare a drepturilor omului.

Observațiile Comisiei asupra petiției

Acidul fluorosilicic (H2SiF6), este substanța cel mai frecvent folosită pentru fluorurarea apei 
potabile. Acidul fluorosilicic este o substanță periculoasă atunci când este folosită într-o 
formă concentrată. Aceasta este foarte agresivă nu doar atunci când este înghițită, ci și când 
vaporii sunt inhalați sau când substanța intră în contact cu pielea sau ochii.

Aceste proprietăți sunt importante în manevrarea substanței, între altele în stațiile 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 de 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 privind siguranța apei potabile ale OMS1 nu evidențiază niciun pericol toxicologic 
legat de utilizarea acidului fluorosilicic în prepararea apei de băut și nu menționează că ar 
exista o problemă de siguranță pentru consumator. În aceste condiții, folosirea acidului 
fluorosilicic nu pare a fi un pericol toxicologic sau o încălcare a Directivei privind apa 
potabilă2. Prin urmare, Comisia nu intenționează să întreprindă niciun alt control toxicologic 
sau o evaluare a impactului folosirii acidului fluorosilicic drept sursă de fluor din apa potabilă.

În ceea ce privește ionul de fluor (F-) care apare în apa potabilă (ca rezultat al descompunerii 
acidului fluorosilicic), Comisia este conștientă de faptul că fluorul ajută la protejarea dinților 3

împotriva cariilor dentare atunci când această substanță este prezentă în apa potabilă în 
concentrații reduse. Acest lucru este valabil în special pentru copii. Concentrațiile de la 0,5 
mg la 2mg Fl/l, conduc la dezvoltarea dinților, care sunt mai puțin expuși la apariția cariilor 
dentare 4.

Așa cum a menționat petiționarul, în concentrații mari și în funcție de modalitatea de 
administrare, fluorul poate provoca fluoroza dentară sau chiar afecțiuni dentare sau scheletale. 

                                               
1 Orientări privind siguranța apei potabile, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Directiva 98/83/CE a Consiliului, JO 33032, 5.12.1998.
3 În special pentru că hidroxiapatita (din smalț) este transformată în fluorapatită.
4 Orientările privind siguranța apei potabile, OSM, Geneva 2004, ISBN 92 4 154638 7.
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În Orientările privind siguranța apei potabile³, OMS stabilește o valoare orientativă de 1,5 mg 
F/ litru. Directiva privind apa potabilă stabilește un standard legal (1,5 mg F/l), în 
conformitate cu valoarea orientativă stabilită de OMS. Atunci când conținutul de fluor din apa 
potabilă rămâne după fluorurare sub concentrația 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 națională care nu 
decurge din nicio obligație în temeiul legislației comunitare.

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

Concluzii

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

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

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 21 octombrie 2008.

Petiționarii își exprimă preocuparea în legătură cu fluorurarea apei potabile prin adăugare de 
acid fluorosilicic (H2SiF6). Principalele îngrijorări exprimate se referă la proprietățile 
intrinseci ale substanței, în special încălcări ale Directivei privind apa potabilă, ale Directivei 
privind medicamentele și ale Convenției europene privind drepturile omului și biomedicina. 
Comisia a emis o comunicare privind petițiile din noiembrie 2007. Un document suplimentar 
prezentat la reuniunea din 26 mai 2008 a Comisiei pentru petiții de către petiționar, precum și 
intervenții în timpul reuniunii au servit la reiterarea preocupărilor exprimate și a presupuselor 
încălcări ale Directivei privind apa potabilă2, ale Directivei privind deșeurile periculoase3 și 
ale Directivei privind medicamentele4.

Comentariile Comisiei privind documentul suplimentar și intervențiile la reuniunea Comisiei 
pentru petiții din 26 mai 2008 

Directiva 98/83/CE privind apa potabilă

Consultanța științifică din Orientările privind apa potabilă ale Organizației Mondiale a 
                                               
1 Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii.
2 Directiva 98/83/CE, JO *** din 5.12.1998, astfel cum a fost modificată.
3 Directiva 91/689/CE, JO L 377, 31.12.2000, astfel cum a fost modificată.
4 Directiva 2001/83/CE, JO L 311, 28.11.2001, astfel cum a fost modificată.
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Sănătății (OMS) a stabilit o valoare orientativă de 1,5 mg F/l. Directiva privind apa potabilă a 
stabilit o valoare maximă a concentrației obligatorii din punct de vedere juridic pentru apa 
potabilă de 1,5 mg F/l. Atât orientările OMS (capitolul 1.1), cât și directiva (considerentul 13) 
bazează valorile pe consumul de-a lungul întregii vieți. Având în vedere acest lucru, 
adăugarea de acid hexafluorosilicic (acid fluorosilicic) nu este considerată o încălcare a 
directivei, dacă nu se depășește valoarea maximă a concentrației permise de 1,5 mg F/l 
stabilită în directivă. 

Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase și aspecte asociate privind deșeurile

Din punctul de vedere al legislației privind deșeurile, întrebările puse în petiție sunt:

(a) Dacă materialul în cauză este deșeu periculos astfel cum este definit în 
Directiva 91/689/CEE (Directiva privind deșeurile periculoase).

(b) În caz afirmativ, din ce motiv este posibil ca acesta să fie utilizat pentru tratarea apei 
potabile?

La litera (a) Conform legislației UE privind deșeurile, un material este definit ca fiind orice 
substanță sau obiect pe care proprietarul le elimină sau intenționează sau are obligația să le 
elimine și care îndeplinește criteriile din anexa I la Directiva 2006/12/CE1 (Directiva-cadru 
privind deșeurile) și Decizia 2000/532/CE2 (Lista europeană a deșeurilor). Totuși, ambele 
surse sunt indicative, definiția deșeului întorcându-se la noțiunea de „eliminare” și lasă, prin 
urmare, la latitudinea autorităților competente să decidă de la caz la caz. Curtea Europeană de 
Justiție a subliniat acest aspect în mai multe rânduri: dacă un material este sau nu deșeu 
depinde de circumstanțele reale specifice și decizia trebuie luată de la caz la caz. Comunicarea 
Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind Comunicarea interpretativă privind 
deșeurile și subprodusele COM(2007)59 final, cuprinde orientări utile care se bazează pe 
jurisprudența Curții Europene de Justiție și acestea abordează problemele subproduselor din 
sectoarele relevante ale industriei, cu privire la cazul în care produsele secundare trebuie sau 
nu să fie considerate drept deșeuri pentru a clarifica situația juridică pentru agenții economici 
și autoritățile competente.

Baza principală pentru evaluarea unui material ca fiind „deșeu” este producerea deliberată a 
acestuia, și anume dacă procesul de producție ales pentru produsul principal (în acest caz, 
îngrășăminte) generează în mod intenționat un anumit produs secundar. Un element 
suplimentar pentru evaluare stabilit în orientări privește piața pentru material, și anume 
valoarea sa economică și dacă materialul în cauză ar fi supus operațiunilor standard de tratare 
a deșeurilor.

La litera (b) Legislația UE privind deșeurile nu împiedică, ca atare, utilizarea niciunei 
substanțe care îndeplinește criteriile deșeurilor (inclusiv deșeuri periculoase) în scopuri 
considerate a fi utile în condițiile în care o astfel de utilizare nu pune în pericol sănătatea 
umană sau nu afectează mediul. Ca urmare, chiar dacă materialul în cauză ar fi considerat ca 
deșeu periculos, utilizarea sa pentru tratarea apei este posibilă, dacă sunt îndeplinite toate 
                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9-21.
2 Astfel cum a fost modificată prin Decizia Consiliului 2001/573/CE, JO L 203, 28.7.2001, p. 18.
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condițiile necesare referitoare la utilitatea procesului, siguranță etc. fără a menționa 
manipularea în siguranță, autorizarea, etichetarea etc.
Directiva 2001/83/CE privind medicamentele

Conform Directivei privind medicamentele, un produs va fi considerat medicament dacă:
(a) este o substanță sau o combinație de substanțe prezentată ca având proprietăți pentru 
tratarea sau prevenirea bolilor umane (medicament prin prezentare) sau
(b) este o substanță sau o combinație de substanțe care poate fi utilizată de sau administrată 
oamenilor în vederea restabilirii, corectării sau modificării funcțiilor fiziologice prin 
exercitarea unei acțiuni farmacologice, imunologice sau metabolice, sau pentru stabilirea unui 
diagnostic medical (medicament prin funcțiune);

Un produs poate fi prezentat pentru tratarea sau prevenirea bolilor în sensul 
Directivei 2001/83/CE nu doar atunci când este indicat în mod explicit sau recomandat ca 
atare. Este necesar să se ia în considerare și atitudinea unui consumator relativ bine informat 
atunci când acesta are impresia că produsul în cauză ar putea avea un astfel de efect. Trebuie 
să se țină cont de forma produsului și de maniera în care acesta este împachetat și de 
informațiile oferite consumatorului. Aceste criterii demonstrează că, prin prezentare, apa 
potabilă de la robinet nu poate fi considerată medicament.  Mai mult, apa potabilă, astfel cum 
se face trimitere în petiție, nu poate fi considerată medicament prin funcțiune. În cazul în care 
se adaugă fluorosilicați la apa potabilă în concentrații scăzute, similare concentrațiilor 
naturale, apa nu își pierde scopul principal, și anume cel nutrițional. Modul în care apa 
potabilă este utilizată și riscurile scăzute inerente în aceasta confirmă această clasificare.
Astfel, apa potabilă la care s-au adăugat fluorosilicați în concentrații similare concentrațiilor 
naturale nu este nici din punct de vedere al prezentării, nici din cel al funcțiunii un 
medicament aflat în domeniul de aplicare a Directivei privind medicamentele.

Expunerea generală la fluor dintr-o serie de surse

OMS rezumă în Orientările sale privind apa potabilă faptul că expunerea la fluor depinde de o 
gamă de factori: „În majoritatea împrejurărilor, alimentele par să fie principala sursă de fluor, 
cu contribuții mai mici din apa potabilă și din pasta de dinți. În zonele cu concentrații relativ 
mari, în special în apa subterană, apa potabilă este o sursă tot mai importantă de fluor. În 
zonele în care, în interior, este utilizat cărbune cu concentrații mari de fluor, aportul poate fi, 
de asemenea, semnificativ.”

Pentru a actualiza evaluarea riscului potențial asociat expunerii publicului la fluor, Comisia va 
solicita Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului să prezinte un aviz 
pentru o evaluare actualizată a riscurilor potențiale asociate expunerii publicului la aportul de 
fluor.

Concluzii

1. Comisia a cercetat atent practica adăugării de acid hexafluorosilicic la apa potabilă având 
în vedere valorile maxime ale concentrațiilor de fluor permise conform Directivei privind 
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apa potabilă. Aceasta confirmă că nu a găsit nicio dovadă de încălcări ale Directivei 
privind apa potabilă, ale Directivei privind deșeurile periculoase și ale Directivei privind 
medicamentele.

2. Pentru a actualiza cunoașterea științifică pentru orice reevaluare a politicii, Comisia va 
solicita Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului să prezinte un 
aviz pentru o evaluare actualizată a riscurilor potențiale asociate expunerii publicului la 
aportul de fluor.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 2 septembrie 2010

Petițiile nr. 210/2007 și nr. 211/2007

Așa cum a fost indicat anterior, Comisia a decis să solicite Comitetului științific pentru 
riscurile asupra sănătății și mediului (CSRSM) un aviz pentru o evaluare actualizată a 
riscurilor potențiale legate de expunerea publicului la aportul de fluor.

În urma acestei cereri, Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului 
(CSRSM) a adoptat un aviz preliminar. În conformitate cu Decizia 2008/721/CE a Comisiei1, 
acest aviz preliminar face acum obiectul unei consultări publice.

Avizul preliminar se află la dispoziția publicului pe se rve ru l  Comisiei: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

Avizul final al Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului (CSRSM) 
este așteptat înainte de sfârșitul anului 2010.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 29 martie 2011

Petițiile nr. 210/2007 și nr. 211/2007

Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului (CSRSM) 
-    și-a adoptat avizul preliminar la 18 mai 2010:-

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm;

                                               
1 Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 5 august 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din 
comitete științifice și experți în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului și de 
abrogare a Deciziei 2004/210/CE, JO L 241, 10.9.2008.
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- a supus acest aviz preliminar unei consultări publice1 cu termenul la 22 septembrie 2010;
- nu și-a adoptat încă avizul final într-o ședință plenară a comitetului.

7. Răspunsul Comisiei, primit la 18 iulie 2011 (REV IV).

Petițiile nr. 210/2007 și nr. 211/2007

Ca ultimă consecință a corespondenței anterioare privind această petiție și în urma aprobării 
avizului preliminar și a consultării publice, avizul final al Comisiei științifice, CSRSM, 
adoptat în cadrul ultimei sale reuniuni din mai 2011, este acum disponibil. Avizul și 
documentația însoțitoare pot fi accesate pe următorul site: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3 și accesați „Risk Assessment”.

8. Răspunsul Comisiei (REV. V), primit la 30 august 2012.

Având în vedere:

 E-mailul petiționarului (210/2007) din 2 martie 2012, inclusiv corespondența cu 
ministrul sănătății din Irlanda referitoare la chestiunea fluorurării apei;

 scrisoarea din partea National Pure Water Association Ltd, din data de 26 martie 2012, 
care susține petiția nr. 210/2007 și include declarația acesteia cu privire la practica 
fluorurării apei potabile;

 studiul „Human Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of Water 
Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to Fluoride 
Compounds” („Toxicitatea umană, impactul asupra mediului și implicațiile juridice 
ale fluorurării apei. Riscurile asociate sănătății publice ale supraexpunerii alimentare 
la compușii fluorului”)

Comisia dorește să adauge următoarele informații:

Trebuie reamintit faptul că UE nu a reglementat în mod specific practica fluorurării apei 
potabile în scopuri medicale. Prin urmare, adoptarea măsurilor necesare pentru gestionarea 
riscului cu privire la această practică ține de competența statelor membre. Având în vedere că 
numai trei state membre (inclusiv Irlanda) sau părți ale acestora continuă această practică, nu 
este, de asemenea, un domeniu în care Comisia ar putea lua în considerare pe viitor măsuri 
armonizate la nivelul UE deoarece acest lucru nu s-ar justifica pe baza principiilor 
subsidiarității și proporționalității. Cu alte cuvinte, este mai eficient ca statele membre să 
acționeze în anumite domenii, cu condiția ca acestea să respecte legislația UE.

                                               
1 Decizia 2008/721/CE a Comisiei din 5 august 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din 
comitete științifice și experți în domeniul siguranței consumatorilor, al sănătății publice și al mediului și de 
abrogare a Deciziei 2004/210/CE, JO L 241, 10.9.2008
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Comisia este de părere că actuala practică a fluorurării apei potabile în Irlanda nu încalcă 
dispozițiile stabilite în Directiva privind apa potabilă (98/83/CE) deoarece concentrațiile se 
află sub valoarea-limită pentru fluor, chiar și după adăugarea acestuia în scopul sănătății 
dentare. 

Cu toate acestea, întrucât au fost ridicate multe întrebări științifice, Comisia a solicitat 
Comitetului științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului (CSRSM) să evalueze unele 
aspecte specifice din acest domeniu, referindu-se îndeosebi la profilul de periculozitate, 
efectele asupra sănătății și expunerea umană la fluorul și la agenții de fluorurare din apa 
potabilă. CSRSM și-a publicat avizul la 16 mai 2011.

 (A se vedea: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

În jurul aceleiași perioade, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și-a actualizat Orientările 
privind apa potabilă.  Ca urmare a revizuirii dovezilor științifice, OMS a menținut valoarea sa 
orientativă recomandată de 1,5 mg/l pentru fluorul din apa potabilă. 

Pe scurt, nici OMS, nici CSRSM nu au concluzionat că se impune o modificare a valorii-
limită pentru fluor în Directiva privind apa potabilă pe baza noilor dovezi științifice. Ambele 
recunosc cu toate acestea că există aspecte specifice precum protecția grupurilor vulnerabile, 
cum ar fi copiii, care pot fi expuse la niveluri ridicate de fluor dacă nu există o gestionare 
adecvată a riscului. Astfel cum s-a menționat mai sus, este la latitudinea autorităților naționale 
să adopte măsurile necesare pentru gestionarea riscurilor. 

Prin urmare, Comisia a informat autoritățile competente ale statelor membre, în cadrul ultimei 
reuniuni a Comitetului de reglementare pentru punerea în aplicare a Directivei privind apa 
potabilă din 30 aprilie 2012, cu privire la avizul SCHER și la orientările OMS și le-a cerut să 
ia în considerare o dată la care directiva să fie pusă în aplicare la nivel național. 

De asemenea, Comisia a realizat o revizuire preliminară a raportului privind „Human 
Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of Water Fluoridation. Public Health 
Risks from Dietary Overexposure to Fluoride Compounds” („Toxicitatea umană, impactul 
asupra mediului și implicațiile juridice ale fluorurării apei. Riscurile asociate sănătății 
publice ale supraexpunerii alimentare la compușii fluorului”). Raportul a ridicat multe 
chestiuni și abordează mai multe domenii legislative care țin de competența diferitelor servicii 
ale Comisiei. Cu toate acestea, Comisia este de părere că raportul nu modifică concluziile 
rezumate mai sus în ceea ce privește Directiva privind apa potabilă. Recunoaștem totuși că 
dezbaterea științifică în acest domeniu, ca în multe altele, este în curs de desfășurare și 
produce dovezi noi, relevante, care trebuie monitorizate cu atenție. Comisia va solicita OMS 
să acorde o atenție deosebită ultimelor dovezi științifice în momentul revizuirii orientărilor 
acesteia pentru apa potabilă din nou, inclusiv celor din raportul sus-menționat, precum și 
chestiunilor ridicate în declarația aparținând National Pure Water Association Ltd.

În ceea ce privește alte domenii legislative potențial vizate, Comisia a ajuns la concluzia că nu 
există noi informații semnificative în raport și că, pe baza raportului, nu ar putea fi identificată 
în această etapă nicio încălcare evidentă a vreunei alte legislații UE.

În special, Comisia subliniază faptul că fluorurarea apei potabile nu poate încălca 
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Regulamentul (CE) nr. 178/2002, legislația alimentară generală a UE. Întrucât fluorurarea 
respectă Directiva privind apa potabilă, se consideră că aceasta este sigură în măsura în care 
sunt vizate aspectele acoperite de aceste dispoziții specifice ale UE, astfel cum se prevede la 
articolul 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002. 

În același fel, fluorurarea nu poate încălca legislația UE privind medicamentele și produsele 
cosmetice, deoarece definițiile acestor produse (prevăzute la articolul 1 din 
Directiva 2001/83/CE și la articolul 1 din Directiva 76/768/CEE) nu acoperă apa potabilă.

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare stabilește norme pentru utilizarea mențiunilor voluntare în comunicările 
comerciale, la etichetarea, prezentarea produselor alimentare sau la publicitatea acestora. Prin 
urmare, acesta nu este relevant în contextul fluorurării obligatorii a apei potabile.

În ceea ce privește presupusa încălcare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
trebuie reamintit că, în temeiul tratatelor pe care se bazează Uniunea Europeană1, Comisia 
Europeană nu are competențe generale să intervină împreună cu statele membre în domeniul 
drepturilor fundamentale. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu se aplică 
pentru orice situație de presupusă încălcare a drepturilor fundamentale. Potrivit articolului 51 
alineatul (1) din cartă, aceasta se aplică pentru statele membre numai în cazul în care acestea 
pun în aplicare legislația Uniunii Europene. Practica fluorurării apei potabile nu rezultă din 
punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă sau a vreunei alte legislații a UE. Prin 
urmare, reiese că în acest caz carta nu este aplicabilă. 

În ceea ce privește aplicarea articolului 5 din Convenția privind drepturile omului și 
biomedicina a Consiliului Europei, Comisia nu are competențe să controleze respectarea 
acestei convenții de către legislația statelor membre.

                                               
1 Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


