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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0465/2006, внесена от Juan de Dios Gutierrez Cogolor, с испанско 
гражданство, от името на „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del 
Sol Sector XXX“, относно качеството на питейната вода в Mutxamel 
(Испания)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, председател на „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle 
del Sol Sector XXX“, се оплаква от положението на къщите, разположени във Valle del 
Sol, които нямат достъп до питейна вода, въпреки факта, че областта се класифицира 
като „градска зона“. Вносителят на петицията твърди, че местните органи не са решили 
проблема и отправя молба към Парламента за помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 октомври 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Информацията, достъпна в момента, не на последно място — в резултат от проучване в 
регионалните медии на провинция Аликанте и от данни на испанската национална 
статистическа служба, все още не е достатъчна за окончателна преценка от Комисията. 
Все пак тя позволява на Комисията да състави следните предварителни заключения:

Населеното място El Valle del Sol в рамките на община Mutxamel (провинция Аликанте, 
Испания) има население1 над прага, посочен в Директивата за питейна вода1 (т.е. 

                                               
1 Национален статистически институт http://www.ine.es: постоянни жители на El Valle del Sol: 183
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водоснабдяване, обслужващо повече от 50 човека, или снабдяване с над 10 м3 вода на 
ден). Според Комисията, макар от известно време да е имало планове от община 
Mutxamel за свързване на снабдителната система на El Valle del Sol с воден източник с 
адекватно качество, тези планове все още не са осъществени; 

a) Директивата за питейната вода предвижда задължения:
- за спазване на микробиологичните и химически качествени критерии за 

питейна вода;
- за редовно наблюдение на качеството на питейната вода;
- за гарантиране, че потребителите разполагат с адекватна и актуална 

информация за качеството на питейната вода;

б) анализът на питейната вода, предоставен от вносителя на петицията (проба от август 
2004 г.) показва завишени стойности:

- за параметъра „колиформни бактерии“ (наблюдавана стойност 31 на 100 ml; 
качествен стандарт 0 на100 ml);

- за параметрите „хлорид“ (наблюдавана стойност 1511 mg/l; качествен стандарт 
250 mg/l), „сулфат“ (наблюдавана стойност 1056 mg/l; качествен стандарт 
250 mg/l) и „проводимост“ (наблюдавана стойност 5845 μS/cm; качествен 
стандарт 2500 μS/cm).

Въпреки това анализът не обхваща всички параметри, обхванати от Директивата за 
питейната вода.

Заключения

Комисията ще поиска информация от испанските органи за положението с питейната 
вода в населеното място El Valle del Sol (община Mutxamel). След получаването й 
Комисията ще направи оценка на данните, ще разгледа подходящите стъпки и ще 
информира комисията по петиции в допълнително съобщение.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Настоящо състояние на водоснабдяването и качеството на питейната вода: 

Водоснабдителната система на El Valle del Sol снабдява около 2002 жители и 
следователно влиза в обхвата на приложение на Директивата за питейната вода3

.

През 2009 г. качеството на питейната вода във водоснабдителната система на El Valle 
del Sol като цяло отговаря на стандартите за микробиологично и химическо качество на 
водата, определени в Директивата за питейната вода (приложения I.A и I.Б), с 
изключение на параметъра „флуорид“ (наблюдавана стойност 2,29 mg/l, пределно 

                                                                                                                                                  
1 Директива 98/83/ЕО от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначена за консумация 
от човека, ОВ L 330 от 5.12.1998 г.
2 Данни, предоставени от община Mutxamel, регионалното правителство (Generalitat Valeciana) и 
Националния статистически институт http://www.ine.es
3 Директива 98/83/ЕО от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначена за консумация 
от човека, ОВ L 330 от 5.12.1998 г.
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допустима стойност 1,5 mg/l); въпреки това, то надвишава някои индикативни 
параметри (като например натрий, хлориди, сулфати и проводимост)1. Впоследствие, в 
писмо от 10 септември 2009 г. регионалното правителство (Generalitat Valeciana) е 
определило водата като „неподходяща за пиене“. Потребителите са били информирани.

Коригиращи мерки:

На 1 септември 2009 г. Общинският съвет на Mutxamel е одобрил проект на стойност 1 
460 766,11 евро за свързване на водоснабдителната система на El Valle del Sol към 
воден източник с подходящо качество със срок за изпълнение шест месеца. 
Регионалното правителство (Generalitat Valenciana) е включило проекта за питейната 
вода в El Valle del Sol в специалния си план за действие за икономическо стимулиране.
Действията по реализирането на проекта са започнати през октомври 2009 г. и са 
публикувани на уебсайта на общината2.

Заключения

Благодарение на приетите от Общинския съвет и от Регионалното правителство мерки 
изглежда, че най-после, макар и със закъснение, отговорните органи са предприели 
необходимите мерки за спазване на задълженията им съгласно Директивата за 
питейната пода (член 8 „Мерки за отстраняване и ограничения за използване“), като са 
задвижили свързването на водоснабдителната система на El Valle del Sol с подходящ 
воден източник съгласно Директивата за питейната вода.

                                               
1 Докато микробиологичните и химическите параметри (приложения I.A и I.Б) са задължителни, 
индикативните параметри (приложение I.В) се определят единствено за целите на контрола и за 
изпълнение на задълженията, посочени в член 8 (Мерки за отстраняване и ограничения за използване).
2 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf


