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Betreft: Verzoekschrift 0573/2009, ingediend door A. P. (Roemeense nationaliteit), 
over de slechte kwaliteit van het drinkwater in Buzau (Roemenië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bekritiseert de slechte kwaliteit van het drinkwater dat de consumenten in het district 
Buzau krijgen van de plaatselijke drinkwatermaatschappij (Regia Autonoma Municipala -
RAM). Volgens indiener is het drinkwater dat over het gehele district Buzau geleverd wordt 
vol met roest en voldoet het niet aan de normen die vastgesteld zijn voor drinkwater. Indiener 
beweert dat geen van haar klachten aan de leverancier en andere overheden tot concrete 
resultaten heeft geleid. Zij vraagt het Europees Parlement om hulp om een einde te maken aan 
deze situatie, die een ernstig gezondheidsrisico met zich meebrengt voor de bevolking van 
Buzau.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010

Indiener maakt zich zorgen over de slechte kwaliteit van het drinkwater dat de Regia Autonoma 
Municipala (RAM) in Buzau, Roemenië, levert. De drinkwatervoorziening wordt geregeld 
onderbroken en wanneer er weer water uit de kraan komt, is het roestkleurig.

Indiener heeft meer dan eens contact opgenomen met de Regia Autonoma Municipala, maar 
zonder resultaat. Zij heeft het gevoel dat men zich bewust is van het probleem, maar dat het 
wordt verzwegen. Zij meent dat de kwaliteit van het netwerk op het spel staat, hoewel er nog 
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maar een jaar geleden een extern gefinancierd programma ter vervanging van de 
waterpijpleidingen werd voltooid. Ze heeft de indruk dat persoonlijke belangen en zelfs corruptie 
ten grondslag liggen aan de slechte waterkwaliteit.

Indiener merkt op dat na haar eerste bezwaar, de hoeveelheid water in haar 
appartementencomplex werd verminderd. Zij geeft geen duidelijke redenen voor deze 
vermindering.

Het doel van de drinkwaterrichtlijn 98/83/EG1 is om schoon en gezond water af te leveren bij de 
consument. Het water moet in overeenstemming zijn met de parameterlijsten in Bijlage I,
die microbiologische, chemische en organoleptische parameters omvatten.

Hoewel de resultaten van een analyse ontbreken, meent indiener dat het drinkwater dat door de 
Regia Autonoma Municipala (RAM) in Buzau wordt geleverd, waarschijnlijk niet in 
overeenstemming is met de indicatorparameters voor 'ijzer', 'kleur' en 'vertroebelingsgraad', 
aangezien het water 'ongeschikt is voor consumptie en er plotseling veranderingen in kleur en 
vertroebeling optreden'.

Wanneer er niet aan de parameterwaarden wordt voldaan, zullen "de betrokken lidstaten ervoor 
zorgen dat zo spoedig mogelijk de nodige herstelmaatregelen worden getroffen om de kwaliteit 
weer op peil te brengen, waarbij onder meer wordt gelet op de mate waarin de parameterwaarde 
in kwestie is overschreden". In het bijzonder, wanneer niet wordt voldaan aan parameters als 
'ijzer', 'kleur' en 'vertroebeling', "gaan de lidstaten na of een en ander risico voor de 
volksgezondheid oplevert. Zij nemen herstelmaatregelen om de kwaliteit van het water weer op 
peil te brengen indien de bescherming van de volksgezondheid dit vereist."

Aangezien indiener al vaak contact heeft moeten opnemen met de RAM, lijken deze 
herstelmaatregelen, zoals ze in de richtlijn zijn voorzien, niet te zijn genomen.

Conclusies

Aangezien in de drinkwaterrichtlijn alleen de waterkwaliteit is gereguleerd en niet de continuïteit 
van de voorziening, heeft de Commissie geen grond om actie te ondernemen aangaande de 
onderbrekingen van de drinkwatervoorzieningen in Buzau.

De Commissie beoordeelt op dit moment het eerste driejaarlijkse rapport over 
drinkwaterkwaliteit dat Roemenië heeft ingediend. Teneinde een samenvattend verslag van de 
periode 2005-2007 te kunnen indienen, is de Commissie genoodzaakt Roemenië om verdere 
uitleg te verzoeken. Tegelijkertijd zal de Commissie bij het Roemeense ministerie van 
Gezondheid om uitleg vragen over dit verzoekschrift. De Commissie zal het Parlement op de 
hoogte houden van de uitkomst van haar onderzoekingen.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 30 september 2011

                                               
1 Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd 
water, PB L 330 van 5.12.1998.
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De Commissie heeft het eerste driejaarlijkse verslag van Roemenië over de kwaliteit van het 
drinkwater bestudeerd en heeft besloten dat de gegevens inconsistent waren. De Roemeense 
autoriteiten werd daarom verzocht de gegevens te verduidelijken en te actualiseren.

Ongeacht de situatie van Roemenië moest het ontwerp voor het “syntheseverslag over de 
kwaliteit van drinkwater in de lidstaten van de Europese Unie in de periode 2005-2007” 
worden opgesteld in overeenstemming met de contractuele bepalingen betreffende het verslag 
en, vooral, met het oog op de inspanningen van de andere lidstaten om op tijd verslag uit te 
brengen.

In februari 2011 werd het syntheseverslag ter herziening naar de lidstaten gestuurd. De 
deadline daarvoor was 31 maart 2011.

De Roemeense autoriteiten hebben sindsdien hun gegevens geactualiseerd om ze op te nemen 
in de laatste versie van het syntheseverslag.

De gegevens van Roemenië worden op dit moment geverifieerd.

De verwachte publicatiedatum van het syntheseverslag is oktober 2011.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Het syntheseverslag inzake de drinkwaterrichtlijn (binnenkort op internet te vinden) toont aan 
dat er in de periode 2005-2007 melding is gemaakt van zes gebieden voor 
drinkwatervoorziening in het district Buzau. Gedurende deze periode is er geen melding 
gemaakt van schending van de parameterwaarden voor een van deze zes gebieden voor 
drinkwatervoorziening, maar voor al deze gebieden zijn wel inconsistenties aangetroffen met 
betrekking tot de controle en monsterneming, met name op het gebied van de 
indicatorparameters (geur, vertroebelingsgraad, colibacteriën, koloniegetal 22°C, enzovoort).

Momenteel zijn de lidstaten bezig met de voorbereiding van de verslagen over de kwaliteit 
van voor menselijke consumptie bestemd water voor de periode 2008-2010, die vóór februari 
2012 bij de Commissie dient te worden ingediend.

Als Roemenië in deze evaluatie geen melding maakt van verbeteringen op het gebied van 
controle en monsterneming, kan de Commissie besluiten maatregelen te nemen tegen deze 
lidstaat.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Uit de voorlopige beoordeling van de door de Roemeense autoriteiten verstrekte gegevens is 
gebleken dat er gedurende de verslagperiode (2008-2010) geen melding is gemaakt van gevallen 
van niet-naleving van de relevante parameters (ijzer, vertroebelingsgraad en kleur) voor wat het 
district Buzau betreft.
De Commissie is voornemens haar bevindingen later dit jaar te publiceren, na de analyse van 
de verslagen inzake drinkwater van de lidstaten.
Hoewel uit de voorlopige resultaten van de analyse met betrekking tot het district in kwestie 
niet blijkt dat de richtlijn niet wordt nageleefd, kan de Commissie naar aanleiding van de 
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definitieve resultaten besluiten de zaak verder te onderzoeken.


