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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

20.11.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0465/2006 af Juan de Dios Gutierrez Cogolor, spansk statsborger, for 
"Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX", om 
kvaliteten af drikkevandet i Mutxamel (Spanien).

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for "Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector 
XXX", klager over situationen for de huse, der ligger i Valle del Sol, som ikke har adgang til 
drikkevand til trods for, at området betegnes som et "byområde". Andrageren fastholder, at 
lokale myndigheder ikke har kunnet løse situationen og anmoder Europa-Parlamentet om 
hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. oktober 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"De oplysninger, der nu er tilgængelige, ikke mindst gennem undersøgelser i de regionale 
medier i Alicanteprovinsen og data fra det spanske nationale statistiske kontor, er stadig 
utilstrækkelige til, at Kommissionen kan foretage en endelig vurdering. De giver dog 
Kommissionen mulighed for at drage følgende foreløbige konklusioner:

- Beboelsesområdet El Valle del Sol i kommunen Mutxamel (Alicanteprovinsen, Spanien) 
har en befolkning1 over den grænse, der er fastsat i drikkevandsdirektivet2 (dvs. at 

                                               
1 Nationalt statistisk kontor http://www.ine.es: permanente indbyggere i El Valle del Sol: 183.
2 Direktiv 98/83/EF af 3.11.1998 om kvaliteten af drikkevand, EFT L 330 af 5.12.1998.
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vandforsyningen forsyner mere end 50 personer eller leverer mere end 10 m3 vand om 
dagen). Ifølge Kommissionen er disse planer - selv om man i Mutxamel kommune i et 
stykke tid havde haft planer om at forbinde vandforsyningssystemet i El Valle del Sol med 
en vandkilde af tilstrækkelig kvalitet - endnu ikke blevet gennemført.

a) I drikkevandsdirektivet fastsættes følgende forpligtelser:
- at overholde mikrobiologiske og kemiske kvalitetsstandarder for drikkevand
- regelmæssigt at kontrollere drikkevandskvaliteten
- at sikre, at forbrugerne har adgang til tilstrækkelige, ajourførte oplysninger om 

drikkevandets kvalitet.

b) De analyser af drikkevandet, som andrageren har tilvejebragt (stikprøvedato i august 
2004) viser forhøjede værdier: 
- for parameteret "coliforme bakterier" (værdi ved kontrol på 31 pr. 100 ml, 

kvalitetsstandarden er 0 pr. 100 ml), 
- for parametrene "klorid" (værdi ved kontrol på 1511 mg/l, kvalitetsstandarden er 250 

mg/l), "sulfat" (værdi ved kontrol på 1056 mg/l, kvalitetsstandarden er 250 mg/l) og 
"ledeevne" (værdi ved kontrol på 5845 μS/cm, kvalitetsstandarden er 2500 μS/cm).

Analysen dækker dog ikke alle de parametre, der er omfattet af drikkevandsdirektivet.

Konklusioner

Kommissionen vil anmode de spanske myndigheder om oplysninger vedrørende 
drikkevandssituationen i beboelsesområdet El Valle del Sol (Mutxamel kommune). Så snart 
de er modtaget, vil den vurdere disse data, overveje passende tiltag og underrette Udvalget for 
Andragender i en supplerende meddelelse."

4. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Status for nuværende forsyning og kvalitet af drikkevand:

Forsyningssystemet i El Valle del Sol forsyner omkring 2001 borgere og hører derfor under 
drikkevandsdirektivet2

.

I 2009 overholder drikkevandet i forsyningssystemet i El Valle del Sol stort set de 
mikrobiologiske og kemiske kvalitetsstandarder i henhold til drikkevandsdirektivet (bilag I.A 
og I.B) med undtagelse af parameteret "fluorid" (målt værdi 2,29 mg/l, grænseværdi 1,5 
mg/l). Visse af "indikatorparametrene" overskrides dog (som natrium, chlorid, sulfat og 
ledningsevne)3. Regionalforvaltningen (Generalitat Valeciana) kvalificerede derfor vandet 
som "uegnet til drikkevand" i sit brev af 10. september 2009. Forbrugerne er blevet 
underrettet.

                                               
1 Data fra Mutxamel kommune, regionalforvaltningen (Generalitat Valeciana) og det nationale statistiske kontor, 
http://www.ine.es 
2 Direktiv 98/83/EF of 3.11.1998 om kvaliteten af drikkevand,  EFT L 330 af 5.12.1998.
3 Hvor de mikrobiologiske og kemiske parametre (bilag I.A og I.B) er juridisk bindende, skal 
indikatorparametrene (bilag I.C) kun fastsættes med henblik på overvågning og opfyldelse af  forpligtelserne i 
henhold til artikel 8 (udbedrende foranstaltninger og begrænsning af brugen).
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Afhjælpende foranstaltninger:

Den 1. september 2009 godkendte kommunalrådet i Mutxamel projektet, der skulle forbinde 
vandforsyningssystemet i El Valle del Sol med en vandkilde af tilstrækkelig kvalitet, til en 
pris på 1.460.766,11 euro og med en gennemførelsestid på seks måneder.
Regionalforvaltningen (Generalitat Valenciana) har medtaget drikkevandsprojektet for El 
Valle del Sol i sin særlige handlingsplan for økonomiske incitamenter. I oktober 2009 blev 
der taget driftsmæssige skridt til at gennemføre projektet, ligesom det er blevet offentliggjort 
på kommunens websted1.

Konklusioner

Med de foranstaltninger, som er vedtaget af kommunalrådet og regionalforvaltningen, synes 
de ansvarlige myndigheder nu, om end lidt sent, at have truffet de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at overholde deres forpligtelser i henhold til drikkevandsdirektivet (artikel 8: 
"Udbedrende foranstaltninger og begrænsning af brugen") ved at iværksætte forbindelsen af 
drikkevandsforsyningssystemet i El Valle del Sol til en drikkevandskilde af passende kvalitet 
i overensstemmelse med drikkevandsdirektivet."

                                               
1 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf.


