
CM\931856BG.doc PE438.301v04-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0573/2009, внесена от A. P., с румънско гражданство, относно 
лошото качество на питейната вода в Бузъу (Румъния)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията критикува лошото качество на питейната вода, която се 
доставя в окръга Бузъу от местното водоснабдителното дружество (Regia Autonoma 
Municipala – RAM). Според вносителката на петицията чешмяната вода, която се 
доставя в целия окръг Бузъу, е пълна с ръжда и не отговаря на стандартите за питейна 
вода. Вносителката твърди, че всичките й жалби до доставчика или други държавни 
органи не са имали резултат. Тя моли Европейския парламент да спомогне за 
прекратяване на това положение, което предизвиква сериозен риск за здравето на 
населението на Бузъу.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 21 януари 2010 г.

Вносителката на петицията е загрижена за лошото качество на питейната вода, която се 
доставя в Бузъу, Румъния, от Regia Autonoma Municipala (RAM). Питейната вода спира 
често, а когато тръгва отново, е с ръждив цвят.

Няколко пъти вносителката на петицията се опитва да се свърже с Regia Autonoma 
Municipala, но без резултат.  Според нея от дружеството осъзнават, че има проблем, но 
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запазват мълчание. Тя смята, че качеството на мрежата е изложено на риск, въпреки че 
едва миналата година е приключила програма за подмяна на водопроводите посредством 
външно финансиране. Тя остава с впечатлението, че в основата на лошото качество на 
водата стоят лични интереси и дори корупционни практики.

Вносителката на петицията отбелязва, че след нейната намеса е намаляло количеството на 
използваната в нейния жилищен блок вода. Тя не може ясно да обясни причините за 
намаленото потребление.

Целта на Директивата за питейната вода 98/83/ЕО1 е предоставянето на чиста и 
здравословна вода на потребителите. Тя трябва да отговаря на посочените в приложение I 
списъци с параметри, сред които микробиологични, химически и органолептични 
параметри.

Макар да не са предоставени резултати от анализ, вносителката на петицията смята, че 
питейната вода, която се доставя в Бузъу от Regia Autonoma Municipala (RAM), не 
отговаря на параметрите за „желязо“, „цвят“ и „мътност“, тъй като водата „е негодна за 
потребителите и в цвета и мътността настъпват резки промени“.

В случай на неспазване на параметричните стойности, „съответната държава членка 
следи за това, необходимите мерки за отстраняване да бъдат взети възможно най-
бързо с оглед да се възстанови качеството на питейните води и дава приоритет на 
тяхното прилагане, като взема предвид степента, в която съответната параметрична 
стойност е била превишена“. По-конкретно, в случай на неспазване на параметри като 
„желязо“, „цвят“ и „мътност“, „държавите членки проверяват дали това неспазване 
представлява риск за здравето на хората и вземат мерки за отстраняване, за да се 
възстанови качеството на водите, когато това е необходимо за опазване здравето на 
хората“.

Тъй като на вносителката на петицията често се налага да осъществява контакт с RAM, 
изглежда, че не са взети предвидените в директивата мерки за отстраняване.

Заключение

Тъй като Директивата за питейните води урежда единствено качеството на водите, но не и 
непрекъснатостта на снабдяването, Комисията няма основания за предприемане на 
действия във връзка със спирането на водоснабдяването в Бузъу.

Понастоящем Комисията оценява първия тригодишен доклад за качеството на 
питейните води, изпратен от Румъния, и за да бъде в състояние да изготви синтезиран 
доклад за периода 2005—2007 г., Комисията е длъжна да поиска допълнителни 
разяснения от Румъния. В рамките на този процес Комисията ще поиска разяснение от 
румънското Министерство на здравеопазването във връзка с тази петиция.  Комисията 
ще информира Парламента за резултатите от своите проучвания.

                                               
1 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени 

за консумация от човека, ОВ L 330, 5.12.1998 г.
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4. Отговор на Комисията (REV), получен на 30 септември 2011 г.

Вследствие на оценката на първия тригодишен доклад относно качеството на 
питейните води, изпратен от Румъния, Комисията заключи, че предоставените данни са 
непоследователни. Следователно от румънските органи е било изискано разяснение и 
актуализация на данните.

Независимо от положението в Румъния проектът на „Синтезиран доклад относно 
качеството на питейните води в държавите членки на Европейския съюз за периода 
2005—2007 г.“ е трябвало да бъде приключен в съответствие с договорните 
задължения, съгласно които докладът е трябвало да бъде изготвен и, преди всичко, с 
оглед на усилията на другите държави членки да докладват в срок.

Синтезираният доклад беше изпратен на държавите членки за преглед през февруари 
2011 г. Крайният срок за консултацията беше 31 март 2011 г.

Оттогава румънските органи актуализираха данните си за включване в окончателната
версия на синтезирания доклад.

Понастоящем се извършва проверка на последователността на данните за Румъния.

Очакваната дата за публикуването на синтезирания доклад е октомври 2011 г.

5. Отговор на Комисията (REV II), получен на 16 декември 2011 г.

Синтезираният доклад относно Директивата за питейните води (предстои да бъде 
публикуван скоро в интернет) показва, че за периода 2005—2007 г. шест зони на 
водоснабдяване са били посочени в окръга Бузъу.  През този период не са били 
докладвани нарушения на параметричните стойности за нито една от шестте зони на 
водоснабдяване, като при все това за всички тези зони са били докладвани 
несъответствия по отношение на мониторинга и условията за вземане на проби, 
основно по отношение на индикативните параметри (миризма, мътност, колиформни 
бактерии, брой на колониите 22 и др.).

Понастоящем държавите членки изготвят докладите относно качеството на водите, 
предназначени за консумация от човека, за периода 2008—2010 г., които те трябва да 
изпратят до Комисията преди февруари 2012 г.

Ако, вследствие на оценката на данните, не бъде докладвано подобрение на 
мониторинга и условията за вземане на проби от страна на Румъния, Комисията може 
да реши да предприеме действия срещу тази държава членка.

6. Отговор на Комисията (REV. III), получен на 27 март 2013 г.

Предварителната оценка на данните, предоставени от румънските органи, не разкриват 
докладването на случаи на неспазване на съответните параметри (желязо, мътност и цвят) 
през отчетния период (2008—2010 г.) за окръг Бузъу.
Комисията възнамерява да публикува своите констатации вследствие на анализа на 
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докладите на държавите членки за питейната вода по-късно през тази година.
Въпреки че съответните предварителни резултати на окръга във връзка с анализа не 
показват липса на съответствие с директивата, Комисията може да реши допълнително 
да разследва въпроса в зависимост от окончателните резултати.


