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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0250/2007 af Janet Crawford, irsk statsborger, om problemer med 
vandforsyningen i amtet South Tipperary (Irland)

1. Sammendrag

Andrageren påklager de jævnlige udfald i vandforsyningen i amtet South Tipperary i løbet af 
sommeren eller tørre måneder og giver de lokale myndigheders dårlige forvaltning af 
vandforsyningen skylden. Ifølge andrageren skyldes problemerne med vandforsyningen 
forringelse af de eksisterende vandledninger, lækage og utilstrækkelige reservoirer. 
Andrageren fastholder, at vandet undertiden omledes fra landområdet til de omkringliggende 
byer, og at der ikke er noget alarmnummer, hvor beboerne kan anmelde vandmangel. 
Andrageren beskylder amtsrådet for at omdirigere midler fra landområdets vandsystem og for 
ikke at træffe foranstaltninger til at sikre vandforsyningen i området. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at undersøge situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. april 2008.

"I Kilross blev der lavet et borehul for at øge vandforsyningen. Det grundvand, som blev 
pumpet op, er fyldt med kalk og ser ubehageligt ud.

Andragendet omhandler primært drikkevandets sikkerhed i South Tipperary. Kvaliteten af 
drikkevandet i EU reguleres af drikkevandsdirektivet1, der har til formål at sikre rent og sundt 
drikkevand i vandforsyningszoner, der forsyner mere end 50 personer. Kvalitetsstandarderne 

                                               
1 Rådets direktiv 98/83/EF af 5.12.1998, EFT L 330, s. 32.
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defineres ud fra et sæt kemiske, mikrobiologiske og organoleptiske parametre. Der er 
imidlertid ingen EU-lovgivning, der dækker de kvantitative aspekter ved forsyningen af 
drikkevand. Kommissionen har derfor ikke noget retsgrundlag til at gribe ind på dette punkt.

Hvis vand, der er beregnet til drikkevand, indeholder høje koncentrationer af kalk, overholder 
det måske ikke drikkevandsdirektivet. Direktivet fastlægger, at drikkevandets turbiditet, farve 
og smag bør være acceptabel for forbrugerne. Selv om det kan være svært at vurdere, er 
medlemsstaterne forpligtet til at overvåge vandforsyningszonerne og udarbejde tilstrækkelige 
og opdaterede oplysninger samt gøre dem tilgængelige for forbrugerne.

Andrageren specificerer ikke, hvilke midler der omdirigeres fra vandsystemet i landområdet:
irske nationale midler eller midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling eller Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Kommissionen har ikke noget retsgrundlag til at gribe ind over for den utilstrækkelige 
vandforsyning, da der ikke er nogen EU-lovgivning, der dækker drikkevandsforsyningen.
Hvad angår vandets kvalitet, så anbefales det andrageren at kontakte de lokale myndigheder 
for at få flere oplysninger om kvaliteten af drikkevandet fra borehullet Kilross - især med 
hensyn til de organoleptiske aspekter (turbiditet, farve og smag). Kommissionen kan beslutte 
at medtage disse oplysninger i en igangværende overtrædelsesprocedure mod Irland om 
kvaliteten af drikkevand i landområder.

Kommissionen har ikke kompetence vedrørende brugen af irske nationale midler og ser frem 
til at modtage flere oplysninger fra andrageren med henblik på at kunne afgøre, om der er EU-
midler involveret."


