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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0349/2012 της Janet Daunt, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη ρύπανση της κατοικίας της λόγω έργων που εκτελέσθηκαν από 
δημόσιες αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι έργα αποκατάστασης σε εργοτάξιο φυσικού αερίου 
προκάλεσαν μόλυνση των υπογείων υδάτων και ρύπαναν την κατοικία της. Υποστηρίζει 
ακόμα ότι οι αρμόδιες για το περιβάλλον αρχές δεν ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα1 και η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα2 προβλέπουν απαιτήσεις για 
την ποιότητα των υπογείων υδάτων. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διαφυλάσσουν τα υπόγεια ύδατα από την υποβάθμιση και να φέρουν τα υδάτινα 
συστήματα σε καλή κατάσταση έως το 2015. 

Η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα θεσπίζει ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος σε επίπεδο ΕΕ για τα 
φυτοφάρμακα και τα νιτρικά, αλλά η θέσπιση ποιοτικών προτύπων για άλλους ρύπους 
εναπόκειται στα κράτη μέλη, με βάση τον κίνδυνο ρύπανσης. Η προηγούμενη οδηγία για τα 
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υπόγεια ύδατα1, η οποία θα καταργηθεί το 2013, επίσης δεν περιλαμβάνει ποιοτικά κριτήρια για 
ρύπους.

Η αναφέρουσα δεν παρέχει αποδείξεις για την παραβίαση των εν λόγω υποχρεώσεων. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει θεσπίσει νομοθεσία που ενθαρρύνει τον καθαρισμό περιοχών που 
έχουν υποστεί ρύπανση και η οποία εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που παρείχε η αναφέρουσα, η αρμόδια για το περιβάλλον αρχή έδωσε 
εκτενείς εξηγήσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο και την κατάσταση. 

Η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει καμία παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.
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