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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0465/2006, ko „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle 
del Sol Sector XXX” vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Juan de Dios 
Gutierrez Cogolor, par dzeramā ūdens kvalitāti Mutxamel pilsētā, Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir „Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol 
Sector XXX” priekšsēdētājs, sūdzas par to māju situāciju, kas atrodas Valle del Sol, un kurām 
nav pieejas dzeramajam ūdenim, neraugoties uz faktu, ka teritorija atzīta par “pilsētas 
teritoriju”. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vietējās iestādes nav varējušas atrisināt šo 
situāciju un aicina Parlamentu palīdzēt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 31. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Pašlaik pieejamā informācija, pamatojoties uz reģionālo Alikantes provinces plašsaziņas 
līdzekļu izpēti un Spānijas Statistikas pārvaldes sniegtajām ziņām, joprojām ir nepietiekama, 
lai Komisija sniegtu galīgo vērtējumu. Tomēr tā ļauj Komisijai izdarīt šādus iepriekšējus 
secinājumus:

- apdzīvotajā vietā El Valle del Sol, kas atrodas Mutxamel pašvaldībā, Alikantes provincē, 
Spānijā, iedzīvotāju skaits1 pārsniedz robežu, kuru nosaka Dzeramā ūdens direktīva2 (t. i., 

                                               
1 Valsts statistikas institūts http://www.ine.es: El Valle del Sol pastāvīgie iedzīvotāji: 183
2 1998. gada 3. novembra Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti, OV L 330, 5.12.1998.
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ūdens apgāde, kas paredzēta vairāk kā 50 cilvēkiem, vai apgāde, kas pārsniedz 10 m3 ūdens 
dienā). Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju, lai arī kādu laiku Mutxamel pilsētas 
pašvaldībai ir bijis plāns savienot El Valle del Sol apgādes sistēmu ar atbilstošas kvalitātes 
ūdens avotu, šis plāns vēl nav ticis īstenots;

a) Dzeramā ūdens direktīva nosaka pienākumu:
- pildīt dzeramā ūdens mikrobioloģiskās un ķīmiskās kvalitātes standartus;
- regulāri uzraudzīt dzeramā ūdens kvalitāti;
- nodrošināt, ka patērētājiem ir pieejama atbilstīga un atjaunināta informācija par 
dzeramo ūdeni;

b) Dzeramā ūdens analīze, kuru nodrošinājis lūgumraksta iesniedzējs (paraugi ņemti 
2004. gada augustā), uzrāda paaugstinātus rādītājus:

- rādītājam “koliformās baktērijas” (kontroles mērījums 31 uz 100 ml; kvalitātes 
standarts 0 uz 100 ml);
- rādītājam “hlorīds” (kontroles mērījums 1511 mg/l; kvalitātes standarts 250 mg/l), 
“sulfāts” (kontroles mērījums 1056 mg/l; kvalitātes standarts 250 mg/l) un 
“vadītspēja” (kontroles mērījums 5845 μS/cm; kvalitātes standarts 2500 μS/cm).

Tomēr analīze neietver visus rādītājus, kurus paredz Dzeramā ūdens direktīva.

Secinājumi

Komisija pieprasīs Spānijas iestādēm informāciju par dzeramā ūdens stāvokli apdzīvotajā 
vietā El Valle del Sol, Mutxamel pašvaldībā. Pēc tās saņemšanas Komisija novērtēs datus, 
apsvērs attiecīgos pasākumus un sniegs Lūgumrakstu komitejai papildu paziņojumu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Pašreizējā dzeramā ūdens apgāde un kvalitāte:

El Valle del Sol ūdens apgādes sistēma apkalpo aptuveni 2001 iedzīvotājus un tādējādi ietilpst 
Dzeramā ūdens direktīvas2 piemērošanas jomā.

El Valle del Sol dzeramā ūdens apgādes sistēmas kvalitāte 2009. gadā lielākoties atbilda 
Dzeramā ūdens direktīvā noteiktajiem mikrobioloģiskās un ķīmiskās kvalitātes standartiem 
(I.A un I.B pielikums), izņemot parametru “fluorīds” (kontroles mērījums 2,29 mg/l, 
robežvērtība 1,5 mg/l); tomēr tā pārsniedza konkrētus mērītāja parametrus (piemēram, 
nātrijam, hlorīdiem, sulfātiem un vadītspējai)3. Tādējādi reģiona valdība (Generalitat 
Valeciana) savā 2009. gada 10. septembra vēstulē norādīja, ka ūdens „nav piemērots 
dzeršanai”. Patērētāji tika informēti.

                                               
1 Mutxamel pašvaldības, reģiona valdības (Generalitat Valeciana) un Valsts Statistikas institūta sniegtie dati 
http://www.ine.es 
2 Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti, 
  OV C 330, 5.12.1998.
3 Lai arī mikrobioloģiskie un ķīmiskie parametri (I.A un I.B pielikums) ir juridiski saistoši, mērītāja parametrus 
(I.C pielikums) fiksē tikai pārbaudes nolūkos un lai izpildītu direktīvas 8. pantā (korektīva rīcība un lietošanas 
ierobežojumi) paredzētās saistības.
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Uzlabošanas pasākumi:

Mutxamel pašvaldības padome 2009. gada 1. septembrī apstiprināja projektu par El Valle del 
Sol ūdensapgādes sistēmas savienošanu ar atbilstošas kvalitātes ūdens avotu; projekta 
izmaksas ir EUR 1 460 766,11, un tas jāpabeidz sešu mēnešu laikā. Reģionā valdība 
(Generalitat Valenciana) ir iekļāvusi El Valle del Sol dzeramā ūdens apgādes projektu savā 
īpašajā rīcības plānā attiecībā uz ekonomiskajiem stimuliem. Operatīvi pasākumi saistībā ar 
projekta izpildi tika uzsākti 2009. gada oktobrī un publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē1.

Secinājumi

Pateicoties pašvaldības padomes un reģiona valdības pieņemtajiem pasākumiem, atbildīgās 
iestādes tagad, kaut arī novēloti, šķiet, ir veikušas vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu 
Dzeramā ūdens direktīvā noteiktās saistības (8. pants „Korektīva rīcība un lietošanas 
ierobežojumi), savienojot El Valle del Sol dzeramā ūdens apgādes sistēmu ar atbilstīgu ūdens 
avotu saskaņā ar Dzeramā ūdens direktīvu.”

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


