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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Charles Winfield brit állampolgár által benyújtott, 0284/2004számú petíció Alicante 
(Spanyolország) ivóvizének minőségéről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Alicantéban (Spanyolország) a vezetékes víz alkalmatlan 
emberi fogyasztásra, illetve, hogy a helyi hatóságok nem tesznek semmit a dolog orvoslása 
érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. szeptember 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2005. július 12-én kapott válasz.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezte ki Busot ivóvizének minőségével kapcsolatban, 
amely állítása szerint alkalmatlan emberi fogyasztásra, és ugyancsak panaszkodik arról, hogy 
a helyi hatóságok nem tesznek lépéséket a probléma orvoslására.

1999-ben a Bizottság jogsértési eljárást indított Spanyolország ellen Busot, Aigues és 
Campello ivóvizének rossz minősége miatt. Az esettel kapcsolatos utasítások részeként a 
Bizottság indoklással ellátott vélemény adott ki Spanyolország számára.

Az ügy megindítása óra a spanyol regionális hatóságok különböző intézkedéseket hoztak a 
probléma megoldására, és jelentős előrelépésről számoltak be. A hatóságoktól kapott 
információk szerint a jelenlegi helyzet összhangban van az emberi fogyasztásra szánt 
ivóvízről szóló 80/778/EGK1 és 98/83/EK1 irányelvekkel.

  
1 HL L 229., 1980.8.30., 11-29. o.
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Tekintettel arra, hogy a spanyol hatóságok által elfogadott intézkedéseket kielégítőnek lehet 
tekinteni, a Bizottság értesítette a panaszost az ügy lezárására irányuló szándékáról.

A petíció benyújtója által megadott vízminőségi adatok 1988 júniusából származnak, és 
azokat frissebb adatok nem erősítik meg.

4. A Bizottságtól 2006. december 12-én kapott kiegészítő válasz.

Az alicantei Burgo ivóvizének minőségéről szóló, 284/2004. számú petíciót 2005. szeptember 
12-én lezárták, de a Winfield asszonytól kapott két új levelet követően 2006. március 21-én 
ismét megnyitották.

A 2006. január 10-én kelt első levelében Winfield asszony a férje által az alicantei terület 
ivóvizének minőségéről 2004-ben benyújtott panaszt említi. Az ivóvíz rossz minőségének 
alátámasztására Winfield asszony a busoti társadalombiztosítási orvosra hivatkozik; sajnálatát 
fejezi ki továbbá, hogy panaszát nem követte a Bizottság által végzett helyszíni vizsgálat.

A 284/2004. számú petícióról szóló, 2005. július 12-i bizottsági közleményben már említettek 
szerint a petíció benyújtója nem nyújtott be új és pontos adatokat a panasz alátámasztására. A 
Bizottság nem végezhet helyszíni vizsgálatokat a tagállamokban. Az ivóvízről szóló irányelv2

13. cikkének 1. bekezdése alapján azonban a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy megfelelő és naprakész információ álljon a 
fogyasztók rendelkezésére a […] víz minőségéről. A Bizottság azt javasolja, hogy a petíció 
benyújtója kérje ezt az információt a helyi vízszolgáltatótól vagy a hatóságoktól, és akkor 
forduljon ismét a Bizottsághoz, ha ezt a tájékoztatást visszautasítják. A Bizottság továbbá 
valamely akkreditált laboratórium által elvégzett elemzések minden egyéb eredményét 
üdvözölné.

A 2006. március 7-én kelt második levelében Winfield asszony az OCU nevű spanyol 
fogyasztóvédelmi szervezet által készített tanulmányra hivatkozik, amely kimutatta, hogy a 
spanyol ivóvizek sok esetben THM-eket tartalmaznak.

A Bizottság ismeri ezt a tanulmányt és a THM-ek (trihalometánok) ivóvízben levő magas 
koncentrációival járó egészségi kockázatokat. Ezek az anyagok az ivóvízben általában a 
klórozással végzett fertőtlenítés melléktermékeként találhatók meg. Az ivóvízben található 
THM-ek nem csak máj- vagy vesebetegséget okozhatnak, hanem rákkeltő hatásuk is lehet. A 
kockázatokat a WHO „Iránymutatások az ivóvíz minőségéről” című kiadványa3

hangsúlyozza. A WHO ebben a kiadványban normákat határoz meg a THM-ekre, különösen a 

    
1 HL L 330., 1998.12.5., 32-54. o.

2 A Tanács 98/83/EK irányelve; HL L 330, 1998.12.5., 32. o.

3 WHO 2004, ISBN 92 4 1546387
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THM csoportba tartozó 4 vegyületre1 vonatkozóan.

Az EU-ban a THM-eknek az emberi fogyasztásra szánt vízben mért koncentrációját az 
ivóvízről szóló irányelv korlátozza. Ez az irányelv a négy vegyület együttes 
koncentrációjának legfelső határát állapítja meg.

A Bizottság részletesebb jelentés birtokába jutott a THM-ek előfordulásáról a spanyol 
városokban, és jelenleg ennek értékelését végzi. További megfelelő lépéseket fog tenni, és a 
Parlamentet folyamatosan tájékoztatja az esetleges új fejleményekről.

  
1 Kloroform, briomoform, bróm-diklór-metán és dibróm-diklór-metán


