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Θέμα: Αναφορά 0573/2009, της A.P., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την κακή 
ποιότητα του πόσιμου νερού στο Buzau (Ρουμανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισημαίνει την κακή ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχεται στους 
καταναλωτές στην κομητεία Buzau από την τοπική εταιρεία ύδρευσης (Regia Autonoma 
Municipala - RAM). Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το νερό της βρύσης που παρέχεται σε 
ολόκληρη την κομητεία Buzau είναι γεμάτο σκουριά και δεν πληροί τα πρότυπα πόσιμου 
νερού. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι όλες οι καταγγελίες της στην εταιρεία ύδρευσης ή σε 
άλλες δημόσιες αρχές δεν είχαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ζητεί τη βοήθεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση που 
θέτει την υγεία του πληθυσμού του Buzau σε σοβαρό κίνδυνο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Ιανουαρίου 2010.

H αναφέρουσα ανησυχεί για την κατώτερη των προδιαγραφών ποιότητα του πόσιμου νερού που 
παρέχεται από την τοπική εταιρεία ύδρευσης (Regia Autonoma Municipala – RAM) στην πόλη 
Buzau, στη Ρουμανία. Η παροχή πόσιμου νερού συχνά διακόπτεται, και όταν το νερό 
επιστρέφει, έχει το χρώμα της σκουριάς. 

Η αναφέρουσα έχει επικοινωνήσει επανειλημμένως με τη Regia Autonoma Municipala, χωρίς 
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όμως αποτέλεσμα. Θεωρεί ότι το πρόβλημα αναγνωρίζεται, αλλά αποσιωπάται. Πιστεύει ότι 
διακυβεύεται η ποιότητα του δικτύου, αν και πέρυσι ολοκληρώθηκε ένα πρόγραμμα για την 
αντικατάσταση των σωλήνων ύδρευσης με εξωτερική χρηματοδότηση. Έχει την εντύπωση ότι η 
κακή ποιότητα του νερού οφείλεται σε προσωπικά συμφέροντα, ή ακόμα και σε διαφθορά. 

Η αναφέρουσα σημειώνει ότι, ύστερα από την παρέμβασή της, η κατανάλωση του νερού στην 
πολυκατοικία της μειώθηκε, χωρίς να εξηγεί αναλυτικά τον λόγο της μείωσης.

Σκοπός της οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό είναι η παροχή καθαρού και υγιεινού νερού 
στον καταναλωτή. Το νερό θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1, περιλαμβανομένων μικροβιολογικών, χημικών και οργανοληπτικών 
προδιαγραφών.  

Αν και δεν υποβάλλονται αναλύσεις αποτελεσμάτων, η αναφέρουσα πιστεύει ότι το πόσιμο νερό 
που παρέχει η Regia Autonoma Municipala (RAM) στην Buzau είναι πιθανό να μην πληροί τις 
παραμέτρους δείκτες για τον «σίδηρο», το «χρώμα» και τη «θολότητα», καθώς το νερό «δεν 
είναι κατάλληλο για τους καταναλωτές, και επέρχονται ξαφνικές μεταβολές στο χρώμα και τη 
θολότητα». 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραμετρικές τιμές, «τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
αναλαμβάνονται, το ταχύτερο δυνατόν, οι απαιτούμενες επανορθωτικές ενέργειες για την 
αποκατάσταση της ποιότητάς του πόσιμου νερού, και δίνουν προτεραιότητα στην εφαρμογή τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό υπέρβασης των σχετικών παραμετρικών τιμών». Συγκεκριμένα, 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με παραμέτρους όπως ο «σίδηρος», το «χρώμα» και η 
«θολότητα», «τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσον αυτή η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της 
ποιότητας του νερού εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας».

Δεδομένου ότι η αναφέρουσα χρειάστηκε να επικοινωνήσει συχνά με τη RAM, φαίνεται ότι οι 
ως άνω επανορθωτικές ενέργειες, όπως προβλέπονται από την οδηγία, δεν πραγματοποιήθηκαν.

Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι η οδηγία για το πόσιμο νερό ρυθμίζει μόνο την ποιότητα του νερού και όχι τη 
συνέχεια της παροχής του, η Επιτροπή δεν έχει λόγο να αναλάβει δράση σχετικά με τις διακοπές 
στην υδροδότηση της πόλης Buzau.

Η Επιτροπή εξετάζει αυτή τη στιγμή την πρώτη τριετή έκθεση της Ρουμανίας σχετικά με την 
ποιότητα του πόσιμου νερού, και προκειμένου να μπορέσει να υποβάλει συγκεντρωτική 
έκθεση για την περίοδο 2005-2007, θα πρέπει να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις από τη 
Ρουμανία. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα ζητήσει από το ρουμανικό Υπουργείο Υγείας 
διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα αναφορά. Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερο το 
Κοινοβούλιο σχετικά με την έκβαση αυτής της έρευνας.

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Μετά την αξιολόγηση της πρώτης τριετούς έκθεσης της Ρουμανίας σχετικά με την ποιότητα 
του πόσιμου νερού, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία που περιείχε ήταν 



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

EL

αντιφατικά. Ως εκ τούτου, οι ρουμανικές αρχές κλήθηκαν να αποσαφηνίσουν και να 
ενημερώσουν τα δεδομένα.

Ανεξαρτήτως της κατάστασης στη Ρουμανία, το σχέδιο «Συγκεντρωτικής έκθεσης σχετικά με 
την ποιότητα του πόσιμου νερού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 
2005-2007» έπρεπε να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους υπό τους οποίους 
έπρεπε να συνταχθεί η έκθεση και, κυρίως, λαμβανομένων υπόψη των προσπαθειών των 
άλλων κρατών μελών να υποβάλουν έγκαιρα τις εκθέσεις τους. 

Η συγκεντρωτική έκθεση στάλθηκε στα κράτη μέλη για αναθεώρηση τον Φεβρουάριο του 
2011. Η προθεσμία για τις διαβουλεύσεις έληξε την 31η Μαρτίου 2011. 

Οι ρουμανικές αρχές προέβησαν σε ενημέρωση των στοιχείων που πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στην τελική εκδοχή της συγκεντρωτικής έκθεσης. 

Αυτή τη στιγμή, ελέγχεται η συνοχή των στοιχείων που υπέβαλε η Ρουμανία.

Εκτιμάται ότι η συγκεντρωτική έκθεση θα δημοσιευτεί τον Οκτώβριο του 2011.

5. (ΑΝΑΘ. ΙΙ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Η συγκεντρωτική έκθεση σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό (που θα δημοσιευθεί 
σύντομα στο Διαδίκτυο) δείχνει ότι, για την περίοδο 2005-2007, ελέγχθηκαν έξι ζώνες 
υδροδότησης στην κομητεία του Buzau. Κατά την περίοδο αυτή, δεν αναφέρθηκαν 
παραβιάσεις των παραμετρικών τιμών για οιαδήποτε από αυτές τις έξι ζώνες υδροδότησης, 
αναφέρθηκαν όμως, για όλες, ασυνέπειες όσον αφορά τις ρυθμίσεις παρακολούθησης και 
δειγματοληψίας, κυρίως όσον αφορά τις ενδεικτικές παραμέτρους (οσμή, θολότητα, 
κολοβακτηρίδια, καταμέτρηση των αποικιών στους 22° κ.λπ.).

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη ετοιμάζουν τις εκθέσεις για την ποιότητα του νερού που 
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για την περίοδο 2008-2010, τις οποίες θα 
πρέπει να αποστείλουν στην Επιτροπή πριν από τον Φεβρουάριο του 2012.

Εάν, ύστερα από την αξιολόγηση των δεδομένων, δεν αναφερθούν βελτιώσεις στα μέτρα 
παρακολούθησης και δειγματοληψίας από τη Ρουμανία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
κινήσει διαδικασία κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙII), που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013.

Η προκαταρκτική αξιολόγηση των στοιχείων που υπέβαλαν οι ρουμανικές αρχές έδειξε ότι, 
κατά την περίοδο αναφοράς (2008-2010), δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς 
τις σχετικές παραμέτρους (σίδηρος, θολότητα και χρώμα) για την κομητεία του Buzau.
Η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει τα ευρήματά της μετά την ανάλυση των εκθέσεων 
των κρατών μελών για το πόσιμο νερό αργότερα στη διάρκεια του έτους.
Μολονότι τα σχετικά προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανάλυσης που αφορά την κομητεία
δεν υποδεικνύουν κάποια έλλειψη συμμόρφωσης προς την οδηγία, η Επιτροπή ενδέχεται να 
αποφασίσει να διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα, συναρτήσει των τελικών αποτελεσμάτων.


