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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0250/2007, внесена от г-ца Janet Crawford (ирландска гражданка),
относно проблеми с водоснабдяването в окръг South Tipperary County 
(Ирландия)

1. Резюме на петицията

Вносителката се оплаква от чести липси на вода в окръг South Tipperary County през 
лятото или по-сухи месеци, обвинявайки за това неадекватното управление на водата от 
местните органи. Според вносителката, проблемите с водоснабдяването се дължат на 
влошаване на съществуващите водопроводи, течове и неподходящи водохранилища. 
Вносителката твърди, че водата се отклонява понякога от селския район към съседните 
градове и че не съществува спешен номер, на който жителите да могат да съобщават за 
проблеми с водоснабдяването. Вносителката обвинява местния съвет затова, че 
отклонява средства от селската система за водоснабдяване и че не взема мерки да 
осигури водоснабдяването в района. Вносителката моли Европейския парламент да 
проучи ситуацията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юли 2007 г. Поискана е информация от Комисията, 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 17 април 2008 г.

В Kilross е спусната сонда за увеличаване на водоснабдяването. Изпомпваната 
подземна вода е пълна с кал и има неприятен външен вид.

Петицията касае основно сигурността на снабдяването с питейна вода в South Tipperary. 



PE405.800v01-00 2/2 CM\720413BG.doc

BG

Качеството на питейната вода в ЕС се регламентира с Директивата за питейната вода1, 
която цели да се доставя чиста и здравословна вода в зоните за водоснабдяване, 
обслужващи повече от 50 лица. Стандартите са качество се определят с множество 
химични, микробиологични и органолептични параметри. Никой законодателен акт на 
ЕС не покрива обаче количествените аспекти на снабдяването с питейна вода. По тази 
причина, Комисията няма правни основания да действа по този пункт.

Ако вода, предназначена за човешко потребление, съдържа високи дози кал, тя може да 
не съответства на Директивата за питейната вода. Директивата посочва, че мътността, 
цветът и вкусът на питейната вода следва да са приемливи за потребителите. Макар че 
на това е трудно да се даде количествена оценка, държавите-членки са задължени да 
наблюдават и контролират зоните за водоснабдяване и да предоставят адекватна и 
актуална информация на потребителите. 

Вносителката не посочва какви средства се отклоняват от системата за водоснабдяване
на селото: ирландски национални средства, средства от Европейския фонд за 
регионално развитие или от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони. 

Комисията няма правно основание за намеса относно неадекватно водоснабдяване, тъй 
като никой законодателен акт на ЕС не покрива сигурността на снабдяването с питейна 
вода. Относно качеството на водата, на вносителката се препоръчва да се свърже с 
местните органи, за да получи повече информация за качеството на питейната вода, 
разпространявана от сондаж Kilross, по-специално, що се отнася за органолептичните 
аспекти (мътност, цвят и вкус). Комисията може да реши да интегрира тази
информация в продължаващо дело за нарушение срещу Ирландия относно качеството 
на питейната вода  в селските райони.

Комисията няма компетенция относно използването на ирландски национални средства
и очаква да получи повече информация от вносителката, за да определи дали са 
ангажирани фондове на ЕС.

                                               
1 Директива  98/83/EО на Съвета от 5.12.1998 г., OВ L 330, стр. 32


