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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0465/2006, του Juan de Dios Gutierrez Cogolor, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης «Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol 
Sector XXX», σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Mutxamel 
(Ισπανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρόεδρος της ένωσης «Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol 
Sector XXX», διαμαρτύρεται για την κατάσταση των κατοικιών στην περιοχή Valle del Sol, 
οι οποίες στερούνται πρόσβασης σε πόσιμο νερό παρά τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως 
«αστικής ζώνης». Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι τοπικές αρχές δεν επίλυσαν το πρόβλημα 
και ζητεί τη συνδρομή του Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Οι διαθέσιμες σήμερα πληροφορίες, μεταξύ άλλων μέσω έρευνας στα περιφερειακά μέσα 
ενημέρωσης της επαρχίας Alicante και από τα δεδομένα της ισπανικής εθνικής στατιστικής 
υπηρεσίας, παραμένουν ανεπαρκείς για την τελική αξιολόγηση της αναφοράς από την 
Επιτροπή. Επιτρέπουν, ωστόσο, στην Επιτροπή να συναγάγει τα ακόλουθα προκαταρκτικά 
συμπεράσματα:

- Η οικιστική περιοχή El Valle del Sol εντός του δήμου Mutxamel (επαρχία Alicante, Ισπανία) 
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έχει πληθυσμό1 ο οποίος υπερβαίνει το κατώτατο όριο που θεσπίζεται από την οδηγία για το 
πόσιμο νερό2 (ήτοι, παροχή νερού που εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτομα ή παροχή άνω 
των 10m3 νερού ημερησίως). Σύμφωνα με την Επιτροπή, παρότι υπήρξαν, εδώ και καιρό, 
σχέδια από τη δημοτική αρχή του Mutxamel για τη σύνδεση του συστήματος υδροδότησης 
του El Valle del Sol με μια πηγή νερού κατάλληλης ποιότητας, τα σχέδια αυτά δεν έχουν 
υλοποιηθεί ακόμη.

α) Η οδηγία για το πόσιμο νερό θεσπίζει υποχρεώσεις:
- συμμόρφωσης με πρότυπα μικροβιολογικής και χημικής ποιότητας για το πόσιμο 
νερό·
- τακτικής παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού·
- διασφάλισης της διάθεσης στους καταναλωτές κατάλληλων και επικαιροποιημένων 
πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

β) Η ανάλυση του πόσιμου νερού που παρέσχε ο αναφέρων (ημερομηνία δείγματος: 
Αύγουστος 2004) εμφανίζει υψηλές τιμές:

- για την παράμετρο «κολοβακτηριοειδή» (παρατηρηθείσα τιμή 31 ανά 
100ml· ποιοτική προδιαγραφή 0 ανά 100ml)·
- για τις παραμέτρους «χλωρίδια» (παρατηρηθείσα τιμή 1511mg/l· ποιοτική 
προδιαγραφή 250mg/l), «θειικές ενώσεις» (παρατηρηθείσα τιμή 1056mg/l· ποιοτική 
προδιαγραφή 250mg/l) και «αγωγιμότητα» (παρατηρηθείσα τιμή 
5845μS/cm· ποιοτική προδιαγραφή 2500μS/cm).

Ωστόσο, η ανάλυση δεν καλύπτει όλες τις παραμέτρους που προβλέπονται από την οδηγία 
για το πόσιμο νερό.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με την κατάσταση του 
πόσιμου νερού στην οικιστική περιοχή El Valle del Sol (δήμος Mutxamel). Μόλις λάβει τις 
πληροφορίες, θα αξιολογήσει τα δεδομένα, θα εξετάσει τα ενδεδειγμένα μέτρα και θα 
ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών με συμπληρωματική ανακοίνωση.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Τρέχουσα παροχή και επίπεδο ποιότητας του πόσιμου νερού:

Το σύστημα υδροδότησης του El Valle del Sol εξυπηρετεί περίπου 2003 κατοίκους και, 
συνεπώς, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το πόσιμο νερό4.

Το 2009 η ποιότητα του πόσιμου νερού του συστήματος υδροδότησης στο El Valle del Sol 

                                               
1 Εθνικό ίδρυμα στατιστικών http://www.ine.es: μόνιμοι κάτοικοι του El Valle del Sol: 183
2 Οδηγία 98/83/ΕΚ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ 
L330 της 5.12.1998
3 Στοιχεία από τον δήμο Mutxamel, την περιφερειακή κυβέρνηση (Generalitat Valeciana) και το Εθνικό Ίδρυμα 
Στατιστικών.
4 Οδηγία 98/83/ΕΚ της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,
 ΕΕ L330 της 5.12.1998
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πληροί ως επί το πλείστον τα πρότυπα της οδηγίας για το πόσιμο νερό όσον αφορά τη 
μικροβιολογική και χημική ποιότητα (παραρτήματα I.A και I.B), με εξαίρεση την παράμετρο
«φθόριο» (παρατηρηθείσα τιμή 2,29 mg/l, οριακή τιμή 1,5 mg/l)· ωστόσο, υπερβαίνει 
ορισμένες από τις «ενδεικτικές παραμέτρους» (όπως το νάτριο, τα χλωριούχα άλατα, τα 
θειικά άλατα και την αγωγιμότητα)1. Κατά συνέπεια, η περιφερειακή κυβέρνηση (Generalitat 
Valeciana), στην επιστολή της τής 10ης Σεπτεμβρίου 2009, χαρακτήρισε το νερό
«ακατάλληλο προς πόση». Οι καταναλωτές έχουν ενημερωθεί.

Επανορθωτικά μέτρα: 

Την 1η Σεπτεμβρίου 2009 το δημοτικό συμβούλιο του Mutxamel ενέκρινε το σχέδιο 
σύνδεσης του συστήματος υδροδότησης του El Valle del Sol με πηγή ύδατος κατάλληλης 
ποιότητας, κόστους 1 460 766,11 ευρώ, του οποίου ο χρόνος ολοκλήρωσης προβλέπεται να 
είναι έξι μήνες. Η περιφερειακή κυβέρνηση (Generalitat Valenciana) συμπεριέλαβε το σχέδιο 
σχετικά με το πόσιμο νερό για το El Valle del Sol στο ειδικό πρόγραμμα δράσης της για την 
παροχή οικονομικών κινήτρων. Επιχειρησιακές ενέργειες για την εκτέλεση του σχεδίου 
ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2009 και δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του δήμου2.

Συμπεράσματα

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο και την περιφερειακή κυβέρνηση 
δείχνουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει τώρα, αν και καθυστερημένα, τα αναγκαία μέτρα 
με στόχο την τήρηση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της οδηγίας για το πόσιμο νερό
(άρθρο 8 «Επανορθωτικές ενέργειες και περιορισμοί χρήσεως»), δρομολογώντας τη σύνδεση 
του συστήματος υδροδότησης πόσιμου νερού του El Valle del Sol με πηγή ύδατος 
κατάλληλης ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία για το πόσιμο νερό.

                                               
1 Ενώ οι μικροβιολογικές και χημικές παράμετροι (παραρτήματα I.A και I.B) είναι νομικά δεσμευτικές, οι 
ενδεικτικές παράμετροι (παράρτημα I.Γ) καθορίζονται μόνον για λόγους παρακολούθησης και για την τήρηση 
των υποχρεώσεων του άρθρου 8 (επανορθωτικές ενέργειες και περιορισμοί χρήσεως).
2 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf


