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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0349/2012, adresată de Janet Daunt, de cetățenie britanică, privind 
o presupusă poluare a domiciliului său, din cauza lucrărilor realizate de 
autoritățile publice

1. Rezumatul petiției

Petiționara afirmă că lucrările de reabilitare efectuate pe un șantier de instalații de gaze au 
poluat apele subterane și domiciliul acesteia. În plus, ea pretinde că autoritățile de mediu nu 
și-au îndeplinit sarcina lor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Directiva-cadru privind apa1 (DCA) și Directiva privind apele subterane2 au stabilit cerințele cu 
privire la calitatea apelor subterane. Potrivit DCA, statele membre au obligația de a evita 
deteriorarea corpurilor de apă subterană și să aducă corpurile de apă într-un stadiu bun până în 
2015.  

Directiva privind apele subterane cuprinde standarde înalte de calitate la nivel european pentru 
nitrați și pesticide, însă, în ceea ce privește celelalte tipuri de poluanți, statele membre trebuie să 
stabilească standarde de calitate pe baza riscului de poluare. Nici vechea Directivă privind apele 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000.
2 Directiva 2006/118/CE, JO L 372, 27.12.2006.
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subterane1, care va fi abrogată în 2013, nu conține standarde de calitate pentru poluanți.

Petiționara nu furnizează nicio dovadă pentru încălcarea obligațiilor menționate mai sus. 
Dimpotrivă, legislația în vigoare în Regatul Unit încurajează curățarea siturilor poluate, iar 
aceasta a fost pusă în aplicare în cazul de față. Potrivit informațiilor furnizate de petiționară, 
Agenția de mediu a oferit o explicație detaliată a cadrului legal și a situației. 

Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislației UE.

                                               
1 Directiva 80/68/CEE, JO L 20, 26.1.1980, p. 43-48.


