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Om: Andragende 0573/2009 af A. P., rumænsk statsborger, om den dårlige 
drikkevandskvalitet i Buzau (Rumænien)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den dårlige kvalitet af det drikkevand, der leveres til forbrugerne i 
Buzau amt af det lokale vandselskab (Regia Autonoma Municipala - RAM). Ifølge 
andrageren er vandhanevandet i hele Buzau amt fyldt med rust og lever ikke op til kravene til 
drikkevand. Andrageren anfører, at alle hendes klager til leverandøren og andre offentlige 
myndigheder ikke har ført til noget. Hun anmoder Europa-Parlamentet om at sætte en stopper 
for denne situation, der udgør en stor sundhedsrisiko for befolkningen i Buzau.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13 juli 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21 januar 2010

Andrageren er bekymret over den dårlige kvalitet af det drikkevand, som kommer fra Regia 
Autonoma Municipala (RAM) i Buzau, Rumænien. Drikkevandsforsyningen afbrydes ofte, og 
når vandet kommer tilbage, er det rustfarvet.

Ved flere lejligheder har andrageren kontaktet Regia Autonoma Municipala, men uden resultat.  
Hun føler, at problemet anerkendes, men forbigås i stilhed. Hun mener, at kvaliteten af nettet er 
på spil, selv om der så sent som sidste år blev gennemført et program for at udskifte 
vandledningerne med ekstern finansiering. Hendes indtryk er, at personlige interesser og endda 
korruption er skyld i den dårlige vandkvalitet.



PE438.301v04-00 2/3 CM\931856DA.doc

DA

Andrageren bemærker, at mængden af vand, som forbruges i hendes etageejendom, efter hendes 
indgriben blev reduceret. Hun forklarer ikke tydeligt årsagen til reduktionen.

Målet med drikkevandsdirektivet 98/83/EF1 er at sikre rent og sundt drikkevand til forbrugeren. 
Vandet skal overholde de parametre, som er anført i bilag 1, herunder mikrobiologiske, kemiske 
og organoleptiske parametre.

Selv om der ikke gives nogen analyseresultater, mener andrageren, at drikkevandet fra the Regia 
Autonoma Municipala (RAM) i Buzau sandsynligvis ikke vil overholde indikatorparametrene 
for "jern", "farve" og "turbiditet", eftersom vandet ikke er acceptabelt for forbrugere, og der 
opstår pludselige ændringer i farve og turbiditet.

I tilfælde af manglende overholdelse af parameterværdier sørger medlemsstaten for "at der 
hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af drikkevandets kvalitet, og 
den opprioriterer sine gennemførelsesforanstaltninger, idet den bl.a. tager hensyn til, i hvilken 
udstrækning den pågældende parameterværdi er overskredet". Navnlig er det gældende, at 
medlemsstaten i tilfælde af manglende overholdelse af parametre som "jern", "farve" og 
"turbiditet" undersøger "om denne manglende overholdelse udgør en fare for sundheden. Den 
træffer udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af vandets kvalitet, hvis dette er nødvendigt 
af hensyn til sundhedsbeskyttelsen".

Eftersom andrageren ofte har måttet kontakte RAM, lader det til, at ovennævnte udbedrende 
foranstaltninger i henhold til direktivet ikke blev truffet.

Konklusioner

Eftersom drikkevandsdirektivet kun regulerer vandkvaliteten og ikke forsyningssikkerheden, har 
Kommissionen ingen grund til at træffe foranstaltninger i forhold til afbrydelsen af 
vandforsyningen i Buzau.

Kommissionen vurderer i øjeblikket den første treårige rapport om kvaliteten af drikkevand 
indsendt af Rumænien, og Kommissionen er forpligtet til at anmode om yderligere 
forklaringer fra Rumænien for at kunne fremlægge en synteserapport for perioden 2005-2007. 
Som led heri vil Kommissionen anmode om en forklaring om dette andragende fra det 
rumænske sundhedsministerium. Kommissionen vil holde Parlamentet underrettet om 
resultaterne af forespørgslerne.

4. (REV) Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011

Efter vurderingen af den første treårige rapport om kvaliteten af drikkevand indsendt af 
Rumænien, konkluderede Kommissionen, at de indsendte oplysninger ikke var 
fyldestgørende. Derfor blev de rumænske myndigheder anmodet om at tydeliggøre og 
ajourføre oplysningerne.

Uanset situationen i Rumænien måtte udkastet til synteserapport om kvaliteten af 

                                               
1 Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).
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drikkevandet i Den Europæiske Unions medlemsstater for perioden 2005-2007 afsluttes i 
overensstemmelse med de kontraktvilkår, på hvilke den skulle udarbejdes, og - navnlig - i 
betragtning at det arbejde, de øvrige medlemsstater havde udført for at rapportere rettidigt.

Synteserapporten blev sendt til gennemsyn i medlemsstaterne i februar 2011. Høringsfristen 
var den 31. marts 2011.

De rumænske myndigheder har siden ajourført deres oplysninger, så de kan indgå i den 
endelige rapport.

I øjeblikket foretages der en kontrol af oplysningerne fra Rumænien.

Synteserapporten forventes offentliggjort i oktober 2011.

5. (REV II) Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011.

Synteserapporten om kvaliteten af drikkevandet (som snart skal offentliggøres på nettet) viser, 
at der for 2005-2007 er indsendt rapport om seks vandforsyningsområder i Buzau.  I dette 
tidsrum er der ikke blevet anmeldt nogen overtrædelser af de parametriske værdier for nogen
af disse seks vandforsyningsområder. Men for dem alle var der rapporter om 
uregelmæssigheder vedrørende tilsyn og prøvetagning, hovedsagelig for så vidt angår 
indikatorparametre (lugt, turbiditet, odour, koliforme bakterier, kimtal ved 22 °C etc.).

For øjeblikket er medlemsstaterne ved at udarbejde rapporterne om kvaliteten af drikkevandet 
for 2008-2010, som de skal sende til Kommissionen før februar 2012.

Hvis Rumænien efter evalueringen af oplysningerne ikke rapporterer om nogen forbedringer 
af tilsynet og prøvetagningen, kan Kommissionen beslutte at indgive klage mod denne 
medlemsstat.

6. Kommissionens svar (REV. III), modtaget den 27. marts 2013.

Den foreløbige vurdering af de data, der er fremsendt af de rumænske myndigheder, har vist, at 
der i inberetningsperioden 2008-2010 ikke er indberettet tilfælde af manglende overholdelse af 
de relevante parametre (jern, turbiditet og farve) fra Buzau.
Kommissionen agter at offentliggøre sine resultater efter gennemgangen af medlemsstaternes 
drikkevandsrapporter senere på året.
Selvom de relevante foreløbige resultater fra Buzau-distrikter ikke viser tegn på manglende 
overholdelse af direktivet, vil Kommissionen måske beslutte sig til at undersøge sagen 
nærmere, afhængigt af de endelige resultater.


