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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0465/2006 dėl geriamojo vandens kokybės Mutxamel savivaldybėje 
(Ispanija), kurią pateikė Ispanijos pilietis Juan de Dios Gutierrez Cogolor 
„Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX“ 
pirmininkas, skundžiasi dėl Valle del Sol vietovėje esančių namų, kuriems netiekiamas 
geriamasis vanduo, padėties, nors vietovė ir priskiriama „miesto teritorijai“. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad vietos valdžios institucijoms nepavyko rasti išeities iš šios padėties, ir 
prašo Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. spalio 31 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Šiuo metu turimos informacijos, ypač Alikantės provincijos regioninės žiniasklaidos tyrimų 
ir Ispanijos nacionalinės statistikos tarnybos pateiktų duomenų, vis dar nepakanka, kad 
Komisija galėtų priimti galutinį sprendimą. Tačiau Komisija gali daryti preliminarias išvadas.

El Valle del Sol vietovės, priklausančios Mutxamel savivaldybei (Alikantės provincija, 
Ispanija), gyventojų skaičius1 viršija Geriamojo vandens direktyvoje2 nustatytą ribą (t. y. 
                                               
1 Nacionalinio statistikos instituto interneto svetainėje http://www.ine.es pateiktais duomenimis, El Valle del Sol
vietovė turi 183 nuolatinius gyventojus.
2 1998 m. lapkričio 3 d. Direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės, OL L 330, 1998 12 5.
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vandens tiekimo sistema vandeniu aprūpina daugiau kaip 50 asmenų arba per dieną tiekia 
daugiau kaip 10 m3 vandens). Komisijos teigimu, nors Mutxamel savivaldybė jau kurį laiką 
ketina prijungti El Valle del Sol vietovės vandens tiekimo sistemą prie tinkamos kokybės 
vandens šaltinio, šie planai kol kas dar nėra įgyvendinti.

a) Geriamojo vandens direktyvoje nustatyti įsipareigojimai:
– laikytis mikrobiologinių ir cheminių geriamojo vandens kokybės standartų; 
– nuolat kontroliuoti geriamojo vandens kokybę;
– užtikrinti, kad vartotojai galėtų gauti naujausią reikiamą informaciją apie geriamojo 
vandens kokybę.

b) Peticijos pateikėjo pateiktoje geriamojo vandens analizėje (bandinių ėmimo data – 2004 m. 
rugpjūčio mėn.) nustatytos tokios padidėjusios vertės: 

– parametro „koliforminės bakterijos“ (nustatyta vertė 31/100 ml; kokybės standartas 
0/100 ml); 
– parametrų „chloridas“ (nustatyta vertė 1511 mg/l; kokybės standartas 250 mg/l), 
„sulfatas“ (nustatyta vertė 1056 mg/l; kokybės standartas 250 mg/l) ir „savitasis laidis“ 
(nustatyta vertė 5845 μS/cm; kokybės standartas 2500 μS/cm).

Tačiau tirti ne visi Geriamojo vandens direktyvoje pateikti parametrai.

Išvados

Komisija prašys Ispanijos valdžios institucijų pateikti informaciją apie El Valle del Sol
vietovėje (Mutxamel savivaldybė) susidariusią padėtį dėl geriamojo vandens. Gavusi 
informaciją, Komisija įvertins duomenis, apsvarstys tinkamus veiksmus ir papildomu 
atsakymu informuos Peticijų komitetą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Geriamojo vandens tiekimo ir kokybės būklė šiuo metu 

El Valle del Sol vietovės vandens teikimo sistema vandeniu aprūpina maždaug 2001

gyventojų, todėl ji patenka į Geriamojo vandens direktyvos2 taikymo sritį.

2009 m. El Valle del Sol vietovės vandens teikimo sistemos tiekiamo geriamojo vandens 
kokybė iš esmės atitinka Geriamojo vandens direktyvos mikrobiologinės ir cheminės kokybės 
standartus (I priedo A ir B dalys), išskyrus parametrą „fluoridas“ (nustatyta vertė 2,29 mg/l, 
ribinė vertė 1,5 mg/l); tačiau viršijami tam tikri „indikatorių parametrai“ (pvz., natris, 
chloridai, sulfatai ir savitasis laidis)3. Todėl regiono valdžia (isp. Generalitat Valeciana) 
2009 m. rugsėjo 10 d. raštu vandenį apibūdino kaip „netinkamą gerti“. Apie tai pranešta 
vartotojams.
                                               
1 Mutxamel savivaldybės, regiono valdžios (isp. Generalitat Valeciana) ir Nacionalinio statistikos instituto 
duomenys, pateikti svetainėje http://www.ine.es.
2 1998 m. lapkričio 3 d. Direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės, OL L 330, 1998 12 5.
3 Nors mikrobiologiniai ir cheminiai parametrai (I priedo A ir B dalys) yra teisiškai privalomi, indikatorių 
parametrus (I priedo C dalis) reikia nustatyti tik tam, kad būtų vykdoma stebėsena ir kad būtų įvykdyti 8 
straipsnyje nustatyti įpareigojimai (atkuriamieji veiksmai ir vartojimo apribojimai).



CM\797161LT.doc 3/3 PE419.970v02-00

LT

Taisomosios priemonės 

2009 m. rugsėjo 1 d. Mutxamel savivaldybės taryba patvirtino projektą, kuriuo El Valle del 
Sol vietovės vandens tiekimo sistema bus prijungta prie tinkamos kokybės vandens šaltinio ir 
kurio išlaidos sudaro 1 460 766,11 EUR. Projektas bus įvykdytas per šešis mėnesius. Regiono 
valdžia (isp. Generalitat Valenciana) El Valle del Sol vietovės geriamojo vandens projektą 
įtraukė į savo specialų veiksmų planą dėl ekonominių paskatų. 2009 m. spalio mėn. imtasi 
parengiamųjų projekto įgyvendinimo veiksmų, apie kuriuos paskelbta savivaldybės interneto
svetainėje1.

Išvados

Atrodo, kad savivaldybės tarybai ir regiono valdžiai patvirtinus priemones atsakingos valdžios 
institucijos dabar, nors ir pavėluotai, ėmėsi priemonių, būtinų norint laikytis Geriamojo 
vandens direktyvoje (8 straipsnyje „Atkuriamieji veiksmai ir vartojimo apribojimai“) 
nustatytų įpareigojimų – El Valle del Sol vietovės geriamojo vandens tiekimo sistemą 
prijungė prie tinkamos kokybės vandens šaltinio laikydamiesi Geriamojo vandens 
direktyvos.“

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


