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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0573/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā A. P., 
par dzeramā ūdens slikto kvalitāti Buzeu reģionā Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par slikto kvalitāti dzeramajam ūdenim, ko vietējais ūdens 
apgādes uzņēmums (Regia Autonoma Municipala — RAM) nodrošina patērētājiem Buzeu 
reģionā. Viņasprāt, krāna ūdens visā Buzeu reģionā ir ļoti piesārņots ar rūsas daļiņām un 
neatbilst dzeramā ūdens prasībām. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka visas viņas sūdzības 
piegādātājam un citām publiskām struktūrām nav neko devušas. Viņa lūdz, lai Eiropas 
Parlaments palīdzēt novērst šo problēmu, kas rada augstu veselības apdraudējuma risku 
visiem Buzeu reģiona iedzīvotājiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

Lūgumraksta iesniedzēju satrauc standartam neatbilstošā dzeramā ūdens kvalitāte, ko 
uzņēmums Regia Autonoma Municipala (RAM) piegādā patērētājiem Buzeu reģionā 
Rumānijā. Bieži gadās dzeramā ūdens piegādes pārtraukumi un, padevei atjaunojoties, ūdens ir 
rūsas krāsā.

Lūgumraksta iesniedzēja vairākkārt ir vērsusies pie ūdens apgādes uzņēmuma Regia Autonoma 
Municipala (RAM), taču neko nav panākusi. Viņa domā, ka uzņēmums apzinās problēmu, bet 
nekas netiek darīts. Viņa uzskata, ka ir apdraudēta ūdensvada cauruļu tīkla kvalitāte, lai gan tikai 
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pagājušajā gadā, izmantojot ārējo finansējumu, tika īstenota veco ūdensvada cauruļu nomaiņas 
programma. Viņai ir radies iespaids, ka sliktās ūdens kvalitātes iemesls ir personiskās intereses 
un pat korupcija.

Lūgumraksta iesniedzēja atzīmē, ka pēc viņas sūdzībām tajā mājas daļā, kur atrodas viņas 
dzīvoklis, samazinājās patērētā ūdens daudzums, taču viņa īsti nepaskaidro šīs samazināšanās 
iemeslus.

Dzeramā ūdens direktīvas 98/83/EK1 mērķis ir nodrošināt tīra un veselībai nekaitīga ūdens 
piegādi patērētājiem. Dzeramajam ūdenim ir jāatbilst 1. pielikumā uzskaitītajiem parametriem, 
kas ietver gan mikrobioloģiskos, gan ķīmiskos, gan arī organoleptiskos rādītājus.

Lai gan nav pieejami nekādi analīžu rezultāti, lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ir maz ticams, 
ka dzeramais ūdens, ko Buzeu reģionā piegādā uzņēmums Regia Autonoma Municipala (RAM), 
atbilst parametriem attiecībā uz dzelzs saturu, krāsu un duļķainību, jo šis ūdens „nav derīgs 
patērētājiem un tajā novērojamas pēkšņas izmaiņas krāsas un duļķainības ziņā”.

Ja ir atklāta neatbilstība parametru vērtībām, „attiecīgās dalībvalstis gādā, lai iespējami drīz 
tiktu veikta korektīvā rīcība, kas atjauno tā kvalitāti, un pirmām kārtām veic piespiedu izpildes 
darbības, cita starpā ņemot vērā, kādā mērā parametru vērtības ir pārsniegtas”. Īpaši tādos 
gadījumos, kad novērota neatbilstība tādiem rādītājiem kā „dzelzs saturs”, „krāsa” un 
„duļķainība”, „dalībvalstis lemj par to, vai neievērošana apdraud cilvēku veselību. Tās veic 
korektīvu darbību, lai atjaunotu ūdens kvalitāti, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu cilvēku 
veselību”.

Tā kā lūgumraksta iesniedzējai bieži ir nācies vērsties pie RAM, var izrādīties, ka direktīvā 
paredzētās koriģējošās darbības nav veiktas.

Secinājumi

Tā kā Dzeramā ūdens direktīva regulē tikai ūdens kvalitāti, nevis tā piegādes nepārtrauktību, 
Komisijai nav iemesla reaģēt uz ūdens piegādes pārtraukumiem Buzeu reģionā.

Šobrīd Komisija novērtē pirmo Rumānijas iesūtīto triju gadu pārskata ziņojumu par dzeramā 
ūdens kvalitāti, lai varētu iepazīstināt ar kopsavilkuma ziņojumu par 2005.–2007. gadu;
Komisijai nāksies pieprasīt no Rumānijas turpmākus paskaidrojumus. Šā procesa gaitā Komisija 
pieprasīs paskaidrojumu Rumānijas Veselības aizsardzības ministrijai saistībā ar šo lūgumrakstu.
Komisija informēs Parlamentu par izmeklēšanas rezultātiem.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 30. septembrī.

Pēc tam, kad Komisija bija novērtējusi pirmo Rumānijas iesūtīto triju gadu pārskata ziņojumu 
par dzeramā ūdens kvalitāti, tā secināja, ka sniegtie dati ir pretrunīgi. Tādēļ Rumānijas 
iestādes tika aicinātas precizēt un atjaunināt šos datus.

                                               
1 Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti, OV L 330, 5.12.1998.
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Neraugoties uz situāciju Rumānijā, ziņojuma projekts „Dzeramā ūdens kvalitāte Eiropas 
Savienības dalībvalstīs no 2005. līdz 2007. gadam” jāpabeidz, ievērojot līguma noteikumus, 
saskaņā ar kuriem ziņojums bija jāsagatavo, un pirmām kārtām — ņemot vērā citu dalībvalstu 
centienus iesniegt ziņojumu laikus.

Kopsavilkuma ziņojumu nosūtīja dalībvalstīm pārskatīšanai 2011. gada februārī. Tā 
apspriešanas termiņš bija 2011. gada 31. marts.

Kopš tā laika Rumānijas iestādes ir atjauninājušas datus, lai iekļautu tos galīgajā 
kopsavilkuma ziņojumā.

Pašlaik tiek pārbaudīta Rumānijas sniegto datu atbilstība.

Paredzētais kopsavilkuma ziņojuma publicēšanas datums ir 2011. gada oktobris.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2011. gada 16. decembrī.

Dzeramā ūdens direktīvas kopsavilkuma ziņojums (drīzumā tiks publicēts tīmeklī) liecina, ka 
2005.–2007. gadā Buzeu reģionā pastāvēja sešas ūdens piegādes zonas. Šajā laika posmā 
nevienā no šīm ūdens piegādes zonām nekādi pārkāpumi attiecībā uz parametru vērtībām 
netika konstatēti, kaut gan visās šajās zonās tika konstatētas pretrunas attiecībā uz kontroli un 
ūdens paraugu ņemšanu — it īpaši uz parametriem (smarža, duļķainība, kolibaktērijas, 
koloniju skaits 22 utt.).

Dalībvalstis šobrīd izstrādā ziņojumus par lietošanai pārtikā paredzētā ūdens kvalitāti 2008.–
2010. gadā, un Komisijā šie ziņojumi jāiesniedz līdz 2012. gada februārim.

Ja pēc ūdens kvalitātes un paņemto paraugu parametru pārbaudes Rumānijā uzlabojumi netiks 
konstatēti, Komisija lems par pasākumu veikšanu pret šo dalībvalsti.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2013. gada 27. martā

Sākotnējais Rumānijas iestāžu iesniegto datu izvērtējums liecina, ka pārskata periodā (2008.–
2010. gads) nekādas neatbilstības ar attiecīgajām parametru vērtībām (dzelzs saturs, duļķainība 
un krāsa) Buzeau reģionā netika konstatētas.
Komisija gatavojas publicēt savu atzinumu pēc dalībvalstu ziņojumu analīzes par dzeramā 
ūdens kvalitāti līdz šā gada beigām.
Kaut gan sākotnējie analīzes rezultāti minētajā reģionā neliecina par jebkādu neatbilstību 
direktīvas prasībām, tomēr Komisija atkarībā no galīgajiem rezultātiem var lemt turpināt 
izskatīt šo jautājumu.


