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Petycja 0284/2004 złożona przez Charlesa Winfielda (Wielka Brytania), w sprawie 
jakości wody pitnej w Alicante (Hiszpania)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że dostarczana z rurociągów woda w Alicante, w Hiszpanii, nie 
nadaje się do spożywania przez ludzi, a władze lokalne nie podejmują środków zaradczych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 29 września 2004 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 lipca 2005 r.

Składający petycję jest zaniepokojony jakością wody pitnej w Busot, która, jego zdaniem, nie 
nadaje się do spożywania przez ludzi. Skarży się również, że władze lokalne nie podejmują 
środków zaradczych.

W 1999 r. Komisja wniosła przeciw Hiszpanii sprawę o uchybienie zobowiązaniom państwa 
członkowskiego z powodu złej jakości wody pitnej w Busot, Aigues i Campello. W ramach 
badania tej sprawy Komisja przedstawiła Hiszpanii uzasadnioną opinię.

Od rozpoczęcia sprawy hiszpańskie władze regionalne przeprowadziły różne działania w celu 
rozwiązania problemu oraz przesłały informacje na temat dokonanych znacznych postępów. 
Według informacji otrzymanych od hiszpańskich władz, obecny stan rzeczy jest zgodny 
z dyrektywami 80/778/EWG1 oraz 98/83/WE2 w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.

  
1 Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 11-29

2 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, str. 32-54
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Uważając, że kroki podjęte przez hiszpańskie władze można uznać za zadowalające, Komisja 
powiadomiła skarżącego o swoim zamiarze zamknięcia sprawy.

Informacje o jakości wody dostarczone przez składającego petycję pochodzą z czerwca 
1988 r. i nie są poparte żadnymi uaktualnionymi danymi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 grudnia 2006 r.

Petycja 284/2004 dotycząca jakości wody pitnej w Burgo, Alicante, została zamknięta dnia 
12 września 2005 r., ale ponownie otwarto postępowanie w jej sprawie w związku z dwoma
pismami nadesłanymi przez panią Winfield.

W pierwszym piśmie z dnia 10 stycznia 2006 r. pani Winfield odwołuje się do skargi 
wniesionej przez jej męża w 2004 r. w sprawie jakości wody pitnej w okręgu Alicante. Na 
potwierdzenie argumentów o złej jakości wody pitnej pani Winfield powołuje się na opinię 
lekarza zakładu ubezpieczeń społecznych w Busot; wyraża również ubolewanie z powodu 
braku inspekcji przeprowadzonej przez Komisję na miejscu w związku z jej skargą.

Zgodnie z powyższym komunikatem Komisji z dnia 12 lipca 2005 r. dotyczącym petycji 
284/2004 składający petycję nie podał aktualnych, konkretnych danych na poparcie swojej 
skargi. Komisja nie może przeprowadzać inspekcji na miejscu w państwach członkowskich. 
Jednakże zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi1 państwa członkowskie podejmują środki niezbędne w celu zapewnienia 
konsumentom dostępu do właściwej i aktualnej informacji w sprawie jakości wody. Komisja 
zaleca, aby składający petycję zwrócił się o udzielenie tych informacji do miejscowego 
przedsiębiorstwa wodociągowego lub do władz lokalnych i jeżeli uzyska odpowiedź 
odmowną, aby ponownie zwrócił się do Komisji. Komisja mogłaby również wykorzystać 
wszelkie wyniki analiz przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

W kolejnym piśmie z dnia 7 marca 2006 r. pani Winfield powołała się na badanie 
przeprowadzone przez hiszpańską organizację konsumencką OCU, którego wyniki pokazały, 
że w wielu miejscach w Hiszpanii woda pitna zawiera trihalometany.

Komisja wie o cytowanym badaniu oraz o zagrożeniach dla zdrowia związanych z wysokim 
stężeniem trihalometanów (THM) w wodzie pitnej. Substancje te często dostają się do wody
pitnej podczas jej oczyszczania przez chlorowanie. Trihalometany w wodzie pitnej mogą nie 
tylko powodować schorzenia wątroby i nerek, lecz również mogą mieć działanie rakotwórcze. 
Na zagrożenia te zwraca uwagę Światowa Organizacja Zdrowia w opracowaniu „Guidelines 
for Drinking Water Quality” (Wytyczne dotyczące jakości wody pitnej)2. W powyższym 
opracowaniu WHO określa normy stężenia trihalometanów, w szczególności w odniesieniu 
do 4 związków chemicznych3, wchodzących w skład grupy THM.

  
1  Dyrektywa Rady 98/83/WE; Dz.U. L 330 z 5.12.1998, str. 32

2 WHO 2004, ISBN 92 4 1546387

3 Chloroform, bromoform, bromodichlorometan i dibromochlorometan
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W UE poziom stężenia trihalometanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest 
ograniczony dyrektywą w sprawie jakości wody pitnej. W dyrektywie tej wyznaczono 
maksymalny pułap całkowitego stężenia czterech wymienionych związków.

Komisja uzyskała bardziej szczegółowe sprawozdanie dotyczące występowania 
trihalometanów w hiszpańskich miastach i obecnie jest ono poddawane ocenie. Komisja 
podejmie dalsze konieczne działania i będzie informowała Parlament o przebiegu tej sprawy.


