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KÖZLEMÉNY A KÉPVISLEŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Juan de Dios Gutierrez Cogolor, spanyol állampolgár által az „Asociacion 
Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX” nevében benyújtott, 
0465/2006. számú petíció a Spanyolországban található Mutxamel ivóvizének 
minőségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki az „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector 
XXX” elnöke kifogásolja a Valle del Sol területén található házak helyzetét, mivel azokban 
nincs ivóvíz annak ellenére, hogy a terület „városi területnek” minősül. A petíció benyújtója 
szerint a helyi hatóságok nem oldották meg a helyzetet, ezért a Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. október 31. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A jelenleg rendelkezésre álló információk – amelyek elsősorban az Alicante tartomány helyi 
médiájában folytatott kutatáson és a spanyol nemzeti statisztikai hivatal adatain alapulnak –, 
még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy a Bizottság végleges értékelést végezzen. 
Mindazonáltal a Bizottság a következő előzetes következetéseket tudja levonni:
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A Mutxamel közigazgatási egység (Alicante, Spanyolország) területén található El Valle del 
Sol elnevezésű település lakosainak száma1 meghaladja az ivóvízről szóló irányelvben2

meghatározott küszöbértéket (azaz több mint 50 személyt kiszolgáló vagy több mint napi 10 
m3 vízmennyiséget szolgáltató vízellátás). A Bizottság szerint, jóllehet Mutxamel 
önkormányzata valamikor tervezte, hogy El Valle del Sol ellátó rendszerét megfelelő 
minőségű vízforrásra kapcsolja, ezek a tervek nem kerültek végrehajtásra.

a) Az ivóvízről szóló irányelv a következő kötelezettségeket állapítja meg:
- az ivóvíz tekintetében a mikrobiológiai és kémiai minőségi előírásoknak való 

megfelelés;
- az ivóvíz minőségének rendszeres ellenőrzése;
– annak biztosítása, hogy megfelelő és friss információkkal szolgáljanak a fogyasztók 

számára az ivóvíz minőségével kapcsolatban;

b) A petíció benyújtója által benyújtott ivóvízelemzés (2004. augusztusi mintavétel) 
megemelkedett értékeket mutat:

- a „coliform baktériumok” paraméter tekintetében (a mintában kimutatott érték: 
31/100 ml; minőségi előírás: 0/100 ml);
- a „klorid” paraméter tekintetében (a mintában kimutatott érték: 1511mg/l; minőségi 
előírás: 250mg/l), a „szulfát” tekintetében (a mintában kimutatott érték: 1056 mg/l; 
minőségi előírás: 250 mg/l és a „vezetőképesség” tekintetében (a mintában kimutatott 
érték: 5845 μS/cm; minőségi előírás: 2500 μS/cm).

Az elemzés azonban nem terjed ki az ivóvízről szóló irányelv által szabályozott valamennyi 
paraméterre.

Következtetések

A Bizottság tájékoztatást fog kérni a spanyol hatóságoktól a (Mutxamel közigazgatási egység 
területén található) El Valle del Sol település ivóvízhelyzetéről. Az információk kézhezvételét 
követően értékeli az adatokat, mérlegeli a megfelelő lépéseket és egy kiegészítő 
közleményben tájékoztatja a Petíciós Bizottságot.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A ivóvízellátás és az ivóvíz minőségének jelenlegi állása: 

Az El Valle del Sol ellátórendszere mintegy 2003 lakost lát el, ezért az ivóvízről szóló 
irányelv4 alkalmazási körébe tartozik.

                                               
1 Nemzeti statisztikai intézet http://www.ine.es: El Valle del Sol állandó lakosainak száma: 183.
2 A Tanács 1998. november 3-i 98/83/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről, HL L 330., 
1998.12.5.
3 Mutxamel önkormányzat, a regionális kormány (Generalitat Valeciana) és a Nemzeti Statisztikai Intézet 
(http://www.ine.es) adata. 
4 Az 1998. november 3-i 98/83/EK irányelv az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről 
  (HL L 330., 1998.12.5.)
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2009-ben El Valle del Sol ellátó rendszerében az ivóvíz minősége nagyjából teljesíti az 
ivóvízről szóló irányelv mikrobiológiai és kémiai minőségre vonatkozó előírásait (az I. 
melléklet A. és B. része), a fluorid paraméter kivételével (mért érték 2,29 mg/l, határérték 1,5 
mg/l); mindazonáltal az ivóvíz minősége túllép bizonyos „indikátor paramétereket” (mint 
például a nátrium, a kloridok, szulfátok és a vezetőképesség)1. Következésképpen a regionális 
kormány (Generalitat Valeciana) 2009. szeptember 10-i levelében a vizet „fogyasztásra nem 
alkalmasnak” minősítette. A fogyasztókat tájékoztatták erről.

Javító intézkedések: 

2009. szeptember 1-jén Mutxamel önkormányzati tanácsa jóváhagyta azt az 1 460 766,11 
euró költségű, hat hónapon belül megvalósítandó projektet, amely összekapcsolja El Valle del 
Sol vízellátó rendszerét a megfelelő minőségű vízforrásokkal. A regionális kormány 
(Generalitat Valenciana) felvette El Valle del Sol ivóvíz-ellátási projektjét gazdaságélénkítő 
egyedi cselekvési tervébe. A projekt végrehajtására irányuló operatív lépések 2009 
októberében kezdődtek meg, és ezeket közzétették az önkormányzat weboldalán2.

Következtetések

Az önkormányzati tanács és a regionális kormány által elfogadott intézkedésekkel úgy tűnik, 
hogy az illetékes hatóságok – megkésve ugyan, de – megtették a szükséges intézkedéseket az 
ivóvízről szóló irányelv szerinti kötelezettségeik (8. cikk – „Javító intézkedések és a használat 
korlátozása”) teljesítése érdekében, mégpedig azáltal, hogy az ivóvízről szóló irányelvvel 
összhangban megkezdték El Valle del Sol ivóvízellátó rendszerének összekapcsolását a 
megfelelő minőségű vízforrásokkal.

                                               
1 Míg a mikrobiológiai és kémiai paraméterek (I. melléklet A. és B. rész) jogilag kötelező erejűek, az indikátor 
paramétereket (I. melléklet C. rész) csak ellenőrzési célból és a 8. cikkben meghatározott kötelezettségek 
teljesítése céljából (javító intézkedések és a használat korlátozása) kell rögzíteni.
2 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf


