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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0284/2004, του Charles Winfield, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ποιότητα του πόσιμου νερού στο Αλικάντε της Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι το νερό που παρέχεται από το δημόσιο δίκτυο υδροδότησης του 
Αλικάντε, στην Ισπανία, είναι ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση και 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές δεν κάνουν τίποτα για να διορθώσουν την 
κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Σεπτεμβρίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Ιουλίου 2005.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Busot, το 
οποίο είναι, κατά την άποψή του, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση· διαμαρτύρεται 
επίσης για την αδράνεια των τοπικών αρχών ως προς την εξεύρεση λύσης του προβλήματος.

Η Επιτροπή άνοιξε φάκελο παράβασης το 1999 κατά της Ισπανίας λόγω της κακής ποιότητας 
του πόσιμου νερού στις περιοχές Busot, Aigues και Campello. Στο πλαίσιο των σχετικών 
ερευνών, η Επιτροπή κοινοποίησε αιτιολογημένη γνωμοδότηση στην Ισπανία.

Από την έναρξη της διαδικασίας, οι ισπανικές περιφερειακές αρχές έχουν εφαρμόσει διάφορα 
μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και έχουν διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με την 
επίτευξη σημαντικής προόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν αποστείλει οι αρχές, 
η παρούσα κατάσταση είναι συμβατή με τις οδηγίες 80/778/EΟΚ1 και 98/83/EΚ2 σχετικά με 

  
1 ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σελ. 11-29.
2 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σελ. 32-54.
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την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Δεδομένου ότι τα μέτρα που έλαβαν οι ισπανικές αρχές μπορούν να κριθούν ικανοποιητικά, η 
Επιτροπή ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα ότι προτίθεται να κλείσει τον φάκελο.

Οι πληροφορίες που απέστειλε ο αναφέρων για την ποιότητα του νερού χρονολογούνται από 
τον Ιούνιο του 1988 και δεν επιβεβαιώνονται από άλλα, πρόσφατα στοιχεία.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Η αναφορά 284/2004 σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην περιοχή Burgo, του 
Αλικάντε, τέθηκε στο αρχείο στις 12 Σεπτεμβρίου 2005 αλλά άρχισε να επανεξετάζεται στις 
21 Μαρτίου 2006 κατόπιν δύο νέων επιστολών από την κ. Winfield. 

Στην πρώτη της επιστολή, με ημερομηνία 10 Ιανουαρίου 2006, η κ. Winfield αναφέρεται 
στην καταγγελία στην οποία προέβη ο σύζυγός της το 2004 σχετικά με την ποιότητα του 
πόσιμου νερού στην περιοχή του Αλικάντε.
Προκειμένου να αποδείξει την κακή ποιότητα του πόσιμου νερού, η κ. Winfield παραθέτει 

τα σχόλια ενός γιατρού του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων του Busot. Εκφράζει επίσης 
τη λύπη της για το γεγονός ότι μετά την καταγγελία της δεν ακολούθησε έρευνα επί τόπου 
από την Επιτροπή.

Όπως έχει ήδη δηλώσει η Επιτροπή στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 12 Ιουλίου του 2005 
σχετικά με την αναφορά 284/2004, η αναφέρουσα δεν κατέθεσε πρόσφατα και συγκεκριμένα 
στοιχεία για να στηρίξει την καταγγελία. Η Επιτροπή δεν μπορεί να πραγματοποιεί επιτόπιες 
έρευνες στα κράτη μέλη. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 
σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης1, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές 
κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης.  Η Επιτροπή συνιστά στην αναφέρουσα να ζητήσει τις εν λόγω πληροφορίες 
από την τοπική εταιρεία ύδρευσης ή από τις τοπικές αρχές και να απευθυνθεί εκ νέου στην 
Επιτροπή σε περίπτωση απόρριψης αυτής της αίτησης παροχής πληροφοριών. Η Επιτροπή θα 
έβλεπε επίσης θετικά την παρουσίαση οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αναλύσεων που έχουν 
διενεργηθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο.

Στη δεύτερη επιστολή της, με ημερομηνία 7 Μαρτίου 2006, η κ. Winfield εφιστά την 
προσοχή σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την ισπανική ένωση καταναλωτών 
(OCU), η οποία κατέδειξε ότι μια μεγάλη ποσότητα των ισπανικών πόσιμων υδάτων περιέχει 
ποσότητες τριαλογονομεθάνια.

Η Επιτροπή γνωρίζει την προαναφερθείσα μελέτη και τους κινδύνους που ενέχει η υψηλή 
συγκέντρωση τριαλογονομεθανίων (THM) στο πόσιμο νερό. Οι συγκεκριμένες ουσίες 
βρίσκονται συνήθως στο πόσιμο νερό ως υποπροϊόντα της απολύμανσής του μέσω 

  
1 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σελ.32.
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χλωρίωσης. Τα τριαλογονομεθάνια που περιέχει το πόσιμο νερό μπορούν να προκαλέσουν 
όχι μόνο ασθένειες του ήπατος και των νεφρών, αλλά ενδέχεται να προκαλέσουν και 
καρκινογενέσεις. Οι κίνδυνοι υπογραμμίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στη 
δημοσίευση «Guidelines for Drinking Water Quality» (Κατευθυντήριες γραμμές για την 
ποιότητα του πόσιμου νερού)1. Στην εν λόγω δημοσίευση η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
ορίζει τα πρότυπα για τα τριαλογονομεθάνια και συγκεκριμένα για 4 χημικές ενώσεις2, οι 
οποίες ανήκουν στην ομάδα των τριαλογονομεθανίων. 

Στην ΕΕ, η συγκέντρωση τριαλογονομεθανίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 
ρυθμίζεται από την οδηγία σχετικά με το πόσιμο νερό. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει το 
ανώτατο όριο της συνολικής συγκέντρωσης των τεσσάρων ενώσεων. 

Η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της μια πιο αναλυτική έκθεση σχετικά με τη συγκέντρωση των 
τριαλογονομεθανίων στο πόσιμο νερό των ισπανικών πόλεων, την οποία αξιολογεί επί του 
παρόντος. Θα προβεί σε περαιτέρω απαραίτητες δράσεις και θα τηρεί ενήμερο το 
Κοινοβούλιο σχετικά με οποιεσδήποτε μελλοντικές εξελίξεις.

  
1 ΠΟΥ 2004, ISBN 92 4 1546387.

2 Χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο και διβρωμοδιχλωρομεθάνιο.


