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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bírálja a Buzau megyében a helyi vízellátó társaság (Regia Autonoma 
Municipala – RAM) által a fogyasztók számára biztosított ivóvíz minőségét. A petíció 
benyújtója szerint a Buzau egész területén biztosított csapvíz tele van rozsdával, és nem felel 
meg az ivóvíznormáknak. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szolgáltatónál és a 
hatóságoknál tett panaszai semmilyen konkrét eredménnyel nem szolgáltak. Az Európai 
Parlament segítségét kéri, hogy véget lehessen vetni e helyzetnek, amely nagy egészségügyi 
kockázattal jár Buzau népessége számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 21.

A petíció benyújtója a romániai Buzauban a Regia Autonoma Municipala (RAM) által 
szolgáltatott ivóvíz szabványtól elmaradó minőségét kifogásolja. Az ivóvízellátás gyakran 
kimarad, és amikor újra van víz, az rozsdaszínű. 

A petíció benyújtója több alkalommal kapcsolatba lépett a Regia Autonoma Municipalával, de 
nem járt sikerrel.  Úgy érzi, hogy a problémát elismerik, de elhallgatják. Úgy véli, hogy a hálózat 
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minősége forog kockán, annak ellenére, hogy épp tavaly fejezték be a vízvezetékek cseréjére 
irányuló programot külső források felhasználásával. A petíció benyújtójának az a benyomása, 
hogy a rossz vízminőség személyes érdekekre, sőt, korrupcióra vezethető vissza. 

A petíció benyújtója megjegyzi, hogy fellépését követően a lakótömbjében fogyasztott víz 
mennyiségét csökkentették. Nem fejti ki világosan a csökkentés okát.

Az ivóvízről szóló 98/83/EK irányelv1 célja a fogyasztók tiszta és egészséges vízzel való 
ellátása. A víznek meg kell felelnie az 1. mellékletben meghatározott paraméterlistának, 
amely mikrobiológiai, kémiai és organoleptikus paraméterekből áll.  

Jóllehet nem adták meg az elemzési eredményeket, a petíció benyújtója úgy véli, hogy a Regia 
Autonoma Municipala (RAM) által Buzauban biztosított ivóvíz valószínűleg nem felel meg a 
„vasra”, „színre” és „zavarosságra” vonatkozó mutatóparamétereknek, minthogy a víz „nem 
elfogadható a fogyasztók számára, és hirtelen változások állnak be a színében és 
zavarosságában”. 

Amennyiben a paraméterértékek nem teljesülnek, „az érintett tagállam köteles gondoskodni 
arról, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtegyék a szükséges javító intézkedéseket a víz 
minőségének helyreállítására, és elsőbbséget kell biztosítani ezen intézkedéseknek. Ezeknél 
tekintettel kell lenni többek között arra, hogy milyen mértékben haladták meg a vonatkozó 
paramétereket”. Különösen az olyan paraméterek betartásának elmulasztása esetén, mint a 
„vas”, a „szín” és a „zavarosság”, „a tagállamok megvizsgálják, hogy a teljesülés hiánya jelent-e 
valamilyen kockázatot az ember egészségére nézve. A tagállamok javító intézkedéseket hoznak a 
víz minőségének helyreállítására, amennyiben ez az emberi egészség védelme érdekében 
szükséges”.

Mivel a petíció benyújtójának gyakran érintkezésbe kellett lépnie az RAM-mel, úgy tűnik, hogy 
az irányelv által meghatározott fenti javító intézkedéseket nem hozták meg.

Következtetések

Mivel az ivóvízről szóló irányelv csak a víz minőségét szabályozza, az ellátás folyamatosságát 
viszont nem, a Bizottságnak nincs jogalapja ahhoz, hogy fellépjen a buzaui vízellátás 
kimaradásai miatt.

A Bizottság jelenleg értékeli a Románia által küldött első, az ivóvíz minőségére vonatkozó 
hároméves jelentést, és ahhoz, hogy a 2005–2007-es időszak tekintetében el tudja készíteni az 
összefoglaló jelentést, a Bizottság kénytelen lesz további magyarázatokat kérni Romániától. A 
Bizottság a folyamat során magyarázatot fog kérni a román egészségügyi minisztériumtól e 
petícióval kapcsolatban. A Bizottság tájékoztatni fogja a Parlamentet a megkeresések 
eredményeiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. szeptember 30.

                                               
1 A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről HL L 330., 
1998.12.5.
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A Románia által küldött, háromévente esedékes, az ivóvíz minőségéről szóló első jelentés 
értékelését követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a megadott adatok nem 
konzisztensek. Ennélfogva Romániát felkérték, hogy tisztázza és frissítse az adatokat.

Románia helyzetétől függetlenül „Az Európai Unió tagállamaiban a 2005–2007 közötti 
időszakban az ivóvíz minőségéről szóló összefoglaló jelentés” tervezetét el kellett készíteni, 
összhangban a jelentésre vonatkozó szerződéses feltételekkel, és mindenekelőtt tekintettel a 
többi tagállam arra irányuló erőfeszítéseire, hogy időben jelentést tegyen. 

Az összefoglaló jelentést 2011 februárjában küldték el a tagállamoknak ellenőrzés céljából. A 
konzultáció határideje 2011. március 31-e volt. 

A román hatóságok azóta frissítették az összefoglaló jelentés végleges változatába bekerülő 
adataikat. 

Jelenleg zajlik a román adatok konzisztenciájának ellenőrzése.

Az összefoglaló jelentés várhatóan 2011 októberében jelenik meg.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2011. december 16.

Az ivóvízről szóló irányelv szerinti összefoglaló jelentés (amelyet rövidesen közzétesznek az 
interneten) rámutat, hogy 2005 és 2007 között hat vízellátó körzet volt Buzau megyében.  
Ebben az időszakban a hat vízellátó körzet egyikében sem sértették meg a paraméterértékeket, 
azonban a megfigyelési és mintavételi eljárások, főleg a jelzőparaméterek (szag, zavarosság, 
coliform baktériumok, telepszám 22°C-on stb.) tekintetében mind a hat körzetben 
következetlenségekről számoltak be.

A tagállamok jelenleg készítik el az emberi fogyasztásra alkalmas víz minőségéről szóló 
jelentésüket a 2008 és 2010 közötti időszakra vonatkozóan, amit 2012. február előtt kell 
megküldeniük a Bizottság számára.

Amennyiben Románia az adatok vizsgálatát követően a megfigyelés és mintavétel terén nem 
számol be javulásról, a Bizottság úgy határozhat, hogy intézkedéseket hoz e tagállammal 
szemben.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV III): 2013. március 27.

A román hatóságok által benyújtott adatok előzetes értékelése azt mutatta, hogy a jelentéstételi 
időszakban (2008 és 2010 között) Buzau megyében nem jeleztek egyetlen olyan esetet sem, 
amikor a víz nem felelt meg a vonatkozó paramétereknek (vas, zavarosság és szín tekintetében).
A Bizottság megállapításait a tagállamok ivóvízre vonatkozó jelentéseinek elemzését 
követően szándékozik közzétenni, az év későbbi részében.
Noha a megyére vonatkozó előzetes elemzési eredmények nem utalnak rá, hogy az irányelvet 
nem tartották volna be, a Bizottság a végleges eredményektől függően dönthet úgy, hogy az 
ügyben tovább vizsgálódik. 


