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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: 0349/2012, внесена от Janet Daunt, с британско гражданство, относно 
твърдения за замърсяване на дома й заради ремонтни дейности, 
извършвани от публичните органи

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че ремонтните дейности, извършвани на газова 
инсталация, са замърсили подпочвените води и дома й. Освен това, тя твърди, че 
органите по околната среда не са изпълнили задълженията си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Рамковата директива за водите1 и Директивата за подземните води2 поставят изисквания 
за качеството на подземните води. Рамковата директива за водите съдържа изискване 
държавите членки да избягват влошаване на състоянието на подземните води, както и да 
подобрят състоянието на водите до 2015 г. 

Директивата за подземните води съдържа приложими на европейско равнище стандарти 
за качество по отношение на нитрати и пестициди, но оставя на държавите членки 
отговорността да определянето на стандарти за качество за други замърсители, въз основа 
                                               
1 Директива 2000/60/EО, OВ L 327, 22.12.2000 г.
2 Директива 2006/118/EО, OВ L 372, 27.12.2006 г.
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на риска  от замърсяване.  Предишната Директива за подземните води1, която ще бъде 
заменена през 2013 г., също не съдържа стандарти за качество за замърсителите.

Вносителят не предоставя никакво доказателство, указващо нарушаване на 
гореспоменатите директиви. Напротив, Обединеното кралство е приело 
законодателство за насърчаване на почистването на замърсени обекти и то е било 
приложено към разглеждания случай.  Според предоставената от вносителя 
информация агенцията по околната среда също е предоставила изчерпателни 
разяснения относно правната рамка и конкретната ситуация.

Комисията не може да установи наличие на нарушение на законодателството на ЕС.

                                               
1 Директива 80/68/ЕИО, ОВ L 20, 26.1.1980 г., стр.43-48.


