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27.3.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0573/2009, którą złożyła A.P. (Rumunia) w sprawie złej jakości wody 
pitnej w Buzău (Rumunia)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję krytykuje złą jakość wody pitnej dostarczanej konsumentom okręgu Buzău 
przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe (Regia Autonomă Municipală – RAM). Według 
niej woda dostarczana w całym okręgu Buzău zawiera rdzę i nie spełnia norm określonych dla 
wody pitnej. Składająca petycję utrzymuje, że żadna ze skarg złożonych przez nią do 
dostawcy lub innych organów publicznych nie przyniosła skutku. Zwraca się ona do 
Parlamentu Europejskiego o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji stwarzającej poważne ryzyko 
dla zdrowia mieszkańców Buzău.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 21 stycznia 2010 r.

Składająca petycję jest zaniepokojona złą jakością wody pitnej dostarczanej przez Regia 
Autonomă Municipală (RAM) w Buzău w Rumunii. Dostawy wody pitnej są często przerywane, 
a kiedy woda ponownie się pojawia, jest zabarwiona rdzą. 

Składająca petycję kilkakrotnie kontaktowała się z Regia Autonomă Municipală, jednak nie 
przyniosło to żadnych skutków. Uważa ona, że problem uznano, jednak został on przemilczany. 
Składająca petycję twierdzi, że powodem jest zła jakość sieci, choć zaledwie rok temu 
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zrealizowano przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych program wymiany rur 
wodociągowych. Odnosi ona wrażenie, że przyczyną złej jakości wody są interesy osobiste, 
a nawet korupcja. 

Składająca petycję zauważa, że po jej interwencji zmniejszono wolumen wody zużywanej w jej 
bloku mieszkalnym. Nie wyjaśnia ona w zrozumiały sposób przyczyny tej redukcji.

Celem dyrektywy w sprawie jakości wody pitnej 98/83/WE1 jest dostarczanie konsumentowi 
wody czystej i zdatnej do spożycia. Woda musi spełniać szereg parametrów wymienionych 
w załączniku 1, w tym parametry mikrobiologiczne, chemiczne i organoleptyczne. 

Choć nie przekazano żadnych wyników analiz, składająca petycję uważa, że jest mało 
prawdopodobne, by woda pitna dostarczana przez Regia Autonomă Municipală (RAM) w Buzău 
była zgodna ze wskaźnikami dla takich parametrów jak „żelazo”, „barwa” i „mętność”, 
ponieważ woda „jest nie do przyjęcia dla konsumentów, mają też miejsce nagłe zmiany barwy 
i mętności”. 

W przypadku niezgodności wody pitnej z wartościami parametrycznymi „państwo członkowskie 
zapewnia jak najszybsze podjęcie niezbędnych czynności zaradczych w celu przywrócenia jej 
jakości i daje pierwszeństwo stosowaniu tych czynności, uwzględniając między innymi zakres, 
w jakim odpowiednie wartości parametryczne zostały przekroczone”. W szczególności, 
w przypadku niezgodności takich parametrów jak „żelazo”, „barwa” i „mętność” „państwa 
członkowskie rozważają, czy ta niezgodność stwarza ryzyko dla zdrowia ludzkiego. 
W przypadku, gdy jest to niezbędne dla ochrony zdrowia ludzkiego, podejmują one czynności 
zaradcze w celu przywrócenia jakości wody”.

Ponieważ składająca petycję musiała często kontaktować się z RAM, wydaje się, że nie podjęto 
wspomnianych wyżej czynności zaradczych, przewidzianych w przedmiotowej dyrektywie.

Wnioski

Jako że dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej reguluje tylko kwestię jakości wody, a nie 
ciągłości dostaw, Komisja nie ma podstaw do podjęcia działań w sprawie przerw w dostawach 
wody w Buzău.

Obecnie Komisja dokonuje oceny przesłanego przez Rumunię pierwszego ze sprawozdań 
w sprawie jakości wody pitnej, które mają być składane co trzy lata. Aby móc przedstawić 
sprawozdanie łączne za lata 2005–2007, Komisja będzie musiała zwrócić się do Rumunii 
o przekazanie dalszych wyjaśnień. W ramach tego procesu Komisja zwróci się o wyjaśnienia 
dotyczące przedmiotowej petycji do rumuńskiego Ministerstwa Zdrowia. Komisja będzie 
informować Parlament o wynikach tych dochodzeń.

4. (REV) Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 września 2011 r.

                                               
1 Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
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Po dokonaniu oceny pierwszego z trzyletnich sprawozdań w sprawie jakości wody pitnej 
przesłanego przez Rumunię Komisja stwierdziła, że zawarte w nim informacje są niespójne. 
W związku z tym władze rumuńskie zostały poproszone o objaśnienie i zaktualizowanie 
informacji.

Bez względu na sytuację Rumunii projekt „Sprawozdania łącznego w sprawie jakości wody
pitnej państw członkowskich Unii Europejskiej za lata 2005–2007” musiał zostać opracowany 
zgodnie z warunkami umowy, na podstawie której sprawozdanie to miało zostać sporządzone, 
a przede wszystkim z uwzględnieniem terminowego dostarczenia sprawozdań przez pozostałe 
państwa członkowskie. 

Sprawozdanie łączne zostało przesłane państwom członkowskim do przeglądu w lutym 
2011 r. Termin zakończenia konsultacji ustalono na dzień 31 marca 2011 r. 

Od tego czasu władze rumuńskie zaktualizowały swoje informacje, które miały zostać 
zawarte w ostatecznej wersji sprawozdania łącznego. 

Obecnie prowadzona jest kontrola spójności informacji dotyczących Rumunii.

Publikację sprawozdania łącznego przewiduje się na październik 2011 r.

5. (REV II) Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

W „Sprawozdaniu łącznym w sprawie jakości wody pitnej” (które w najbliższym czasie 
zostanie opublikowane na stronie internetowej) wykazano, że w okresie 2005–2007 w okręgu 
Buzău zgłoszono sześć stref dostaw wody. W tym okresie nie zarejestrowano żadnego 
przekroczenia wartości parametrycznych w odniesieniu do którejkolwiek z sześciu stref 
dostaw wody, we wszystkich strefach zgłoszono natomiast niespójności w zakresie procedur 
monitorowania i pobierania próbek, głównie dla parametrów wskaźnikowych (zapach, 
mętność, bakterie z grupy coli, liczba kolonii w 22 °C itp.).

Państwa członkowskie przygotowują obecnie sprawozdania w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2008–2010, które muszą przesłać Komisji do 
lutego 2012 r.

Jeśli w wyniku analizy przedstawionych danych zostanie wykazane, że w Rumunii nie 
nastąpiła żadna poprawa w zakresie procedur monitorowała i pobierania próbek, Komisja 
może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko temu państwu członkowskiemu.

6. Odpowiedź Komisji (REV. III) otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Wstępna ocena danych przedłożonych przez władze Rumunii wykazała, że w okresie 
sprawozdawczym (2008–2010) w odniesieniu do okręgu Buzău nie zgłoszono żadnych 
przypadków niezgodności z odpowiednimi parametrami (żelazo, mętność i barwa).
Komisja planuje opublikować swoje ustalenia po analizie sprawozdań państw członkowskich 
w sprawie wody pitnej w późniejszym terminie w bieżącym roku.
Choć odpowiednie wyniki wstępne analizy dotyczące okręgu nie wskazują na jakikolwiek 
brak zgodności z dyrektywą, Komisja może podjąć decyzję o dalszym zbadaniu tej sprawy w 
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zależności od wyników końcowych.


