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Tema: Peticija Nr. 0573/2009 dėl prastos geriamojo vandens kokybės Buzeu mieste 
(Rumunija), kurią pateikė Rumunijos pilietė A. P.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi prasta Buzeu apskrityje vietos vandens tiekimo įmonės („Regia 
Autonoma Municipala“ – RAM) vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybe. Pasak 
peticijos pateikėjos, vandentiekio vanduo, tiekiamas visai Buzeu apskričiai, pilnas rūdžių ir 
neatitinka geriamojo vandens standartų. Peticijos pateikėja teigia, kad visi tiekėjui ar kitoms 
valdžios institucijoms pateikti skundai nedavė rezultatų. Ji prašo Europos Parlamento 
pagalbos išspręsti šią problemą, keliančią didelę grėsmę Buzeu miesto gyventojų sveikatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 21 d.

„Peticijos pateikėja yra susirūpinusi dėl kokybės neatitinkančio geriamojo vandens, kurį Buzeu 
mieste, Rumunijoje, tiekia įmonė „Regia Autonoma Municipala“ (RAM). Geriamojo vandens 
tiekimas dažnai nutraukiamas, o vėl pradėtas tiekti vanduo būna rūdžių spalvos.

Peticijos pateikėja kelis kartus susisiekė su įmone „Regia Autonoma Municipala“, tačiau tai 
nepadėjo. Jai atrodo, kad nors problema pripažįstama, nesiimama jokių veiksmų jai spręsti. Ji 
mano, kad vandens sistemos kokybei gresia pavojus, nepaisant to, kad dar praėjusiais metais 
buvo parengta iš išorės šaltinių finansuojama programa vandentiekio vamzdžiams pakeisti. 
Peticijos pateikėjos nuomone, asmeniniai interesai ir netgi korupcija yra blogos vandens kokybės 
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priežastis.

Peticijos pateikėja pažymi, kad jai įsikišus, jos daugiabučiame name sumažėjo sunaudojamo 
vandens kiekis. Ji tinkamai nepaaiškina šio sumažėjimo priežasties.

Geriamojo vandens direktyvos 98/83/EB1 tikslas – švaraus ir sveiko vandens tiekimas 
vartotojams. Vanduo privalo atitikti parametrų sąrašus, nurodytus I priede, kuriame išvardyti 
mikrobiologiniai, cheminiai ir organoleptiniai parametrai.

Nors peticijos pateikėja nepateikia jokio tyrimo rezultatų, ji mano, kad įmonės „Regia Autonoma 
Municipala“ (RAM) Buzeu mieste tiekiamas geriamasis vanduo neatitinka geležies kiekio, 
spalvos ir drumstumo indikacinių parametrų, nes vanduo „netinkamas vartotojams ir greitai kinta 
jo spalva bei drumstumas“.

Tokiu atveju, kai vanduo neatitinka parametrų vertės, „valstybė narė užtikrina, kad bus kuo 
greičiau imtasi būtinų geriamo vandens kokybės atkuriamųjų veiksmų bei teikia pirmenybę 
minėtų veiksmų priverstiniam vykdymui, atsižvelgdama į tai, kiek buvo viršytos atitinkamos 
parametrų vertės“. Būtent tokių parametrų, kaip geležies kiekis, spalva ir drumstumas, 
nesilaikymo atveju „valstybės narės apsvarsto, ar šis neatitikimas nekelia kokios nors rizikos 
žmonių sveikatai, ir jos imasi vandens kokybės atkuriamųjų veiksmų, jei to reikia žmonių 
sveikatai apsaugoti“.

Dėl to, kad peticijos pateikėjai teko dažnai susisiekti su RAM, atrodytų, kad direktyvoje 
numatytų minėtų atkuriamųjų veiksmų nebuvo imtasi.

Išvados

Kadangi Geriamojo vandens direktyva reglamentuoja tik vandens kokybę, o ne tiekimo 
nepertraukiamumą, Komisija neturi pagrindo imtis veiksmų dėl vandens tiekimo pertraukimų 
Buzeu mieste.

Komisija šiuo metu vertina Rumunijos pateiktą pirmąją trejų metų geriamojo vandens 
kokybės ataskaitą, ir norėdama pristatyti 2005–2007 m. apibendrinamąją ataskaitą Komisija 
privalės Rumunijos prašyti papildomų paaiškinimų. Vėliau Komisija prašys Rumunijos 
sveikatos ministerijos paaiškinimų dėl šios peticijos. Komisija nuolat informuos Parlamentą 
apie savo tyrimų rezultatus.“

4. (REV) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Įvertinusi Rumunijos pateiktą pirmąją trejų metų geriamojo vandens kokybės ataskaitą, 
Komisija padarė išvadą, kad pateikti duomenys prieštaringi. Todėl Rumunijos valdžios 
institucijos buvo paprašytos patikslinti ir atnaujinti duomenis.

Nepaisant Rumunijos klausimo, „2005–2007 m. geriamojo vandens kokybės Europos 
Sąjungos šalyse narėse apibendrinamosios ataskaitos“ projektas turėjo būti užbaigtas laikantis 
teisės akte nustatyto termino, per kurį ataskaita turi būti pateikta; be to, kitos valstybės narės 
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savo ataskaitas pateikė laiku.

Apibendrinamoji ataskaita 2011 m. vasario mėn. pateikta valstybėms narėms peržiūrėti. 
Konsultacijų terminas buvo 2011 m. kovo 31 d.

Rumunijos valdžios institucijos yra atnaujinusios duomenis, kurie bus įtraukti į galutinę 
apibendrinamosios ataskaitos redakciją.

Šiuo metu tikrinamas Rumunijos pateiktų duomenų nuoseklumas.

Numatyta apibendrinamosios ataskaitos paskelbimo data yra 2011 m. spalio mėn.“

5. (REV II) Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Apibendrinamosios Geriamojo vandens direktyvos ataskaitos (kuri netrukus bus paskelbta 
internete) duomenimis, 2005–2007 m. pranešta apie šešias vandens tiekimo objekto teritorijas 
Buzeu apskrityje. Per šį laikotarpį nei vienoje iš šių šešių vandens tiekimo objekto teritorijų 
nepranešta apie jokius parametrų verčių pažeidimus, tačiau visose šiose teritorijose nustatyta 
stebėsenos vykdymo ir mėginių ėmimo tvarkos neatitikimų, daugiausia susijusių su 
indikaciniais parametrais (kvapu, drumstumu, koliforminėmis bakterijomis, kolonijas 
sudarančių vienetų skaičiumi (22) ir kt.).

Šiuo metu valstybės narės rengia 2008–2010 m. žmonėms vartoti skirto vandens kokybės 
ataskaitas, kurias jos turi nusiųsti Komisijai iki 2012 m. vasario mėn.

Jei įvertinus duomenis bus matyti, kad Rumunija nenurodė jokių stebėsenos vykdymo ir 
mėginių ėmimo tvarkos patobulinimų, Komisija gali nuspręsti imtis veiksmų prieš šią 
valstybę narę.“

6. Komisijos atsakymas (REV. III), gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Atlikus preliminarų Rumunijos valdžios institucijų pateiktų duomenų įvertinimą, pasirodė, kad 
ataskaitiniu laikotarpiu (2008-2010 m.) nebuvo su Buzeu apskritimi susijusių pranešimų apie 
atitinkamų parametrų (geležies kiekis, drumstumas ir spalva) nesilaikymą.

Komisija, išanalizavusi valstybių narių geriamojo vandens kokybės ataskaitas, dar šiais metais 
ketina paskelbti savo išvadas.

Nors remiantis preliminariais atitinkamų duomenų apie šią apskritį analizės rezultatais 
neatrodo, kad būtų nesilaikoma direktyvos reikalavimų, Komisija, atsižvelgdama į galutinius 
rezultatus, gali nuspręsti toliau nagrinėti šį klausimą.“


