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Θέμα: Αναφορά 0250/2007, της κ. Janet Crawford, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματα ύδρευσης στην κομητεία του South Tipperary (Ιρλανδία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τις συχνές διακοπές νερού στην κομητεία του South 
Tipperary κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή τους ξηρότερους μήνες, επιρρίπτοντας 
ευθύνες στην ακατάλληλη διαχείριση του νερού από τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, τα προβλήματα ύδρευσης οφείλονται στη φθορά των υπαρχόντων αγωγών, σε 
διαρροές και στα ανεπαρκή αποθέματα. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι ορισμένες φορές το 
νερό παροχετεύεται από τις αγροτικές περιοχές προς τις γειτονικές πόλεις και ότι δεν υπάρχει 
αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης, στον οποίο να μπορούν οι κάτοικοι να αναφέρουν τις 
διακοπές νερού. Η αναφέρουσα κατηγορεί το τοπικό συμβούλιο για την εκτροπή κεφαλαίων 
από το αγροτικό σύστημα υδροδότησης, καθώς και για το ότι δεν έχει λάβει μέτρα για να 
διασφαλίσει την ύδρευση στην περιοχή. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διερευνήσει την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Απριλίου 2008.

Στο Kilross έγινε γεώτρηση προκειμένου να αυξηθεί η ποσότητα νερού. Τα υπόγεια ύδατα
που αντλούνται είναι γεμάτα ασβέστη και η όψη τους είναι δυσάρεστη.

Η αναφορά αφορά κυρίως την ασφάλεια του πόσιμου νερού στο South Tipperary. Η ποιότητα
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του πόσιμου νερού στην ΕΕ ρυθμίζεται από την οδηγία για το πόσιμο νερό1, που αποσκοπεί 
στην προμήθεια καθαρού και υγιεινού νερού σε ζώνες ύδρευσης που εξυπηρετούν 
περισσότερα από 50 άτομα. Τα πρότυπα ποιότητας ορίζονται από ένα σύνολο χημικών, 
μικροβιολογικών και οργανοληπτικών παραμέτρων. Ωστόσο, δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ
που να καλύπτει τις ποσοτικές πτυχές του πόσιμου νερού. Επομένως, η Επιτροπή δεν έχει
νομική βάση για περαιτέρω ενέργειες από αυτήν την άποψη.

Εάν νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση περιέχει μεγάλες συγκεντρώσεις
ασβέστη, δεν μπορεί να συμμορφώνεται με την οδηγία για το πόσιμο νερό. Η οδηγία ορίζει
ότι η θολότητα, το χρώμα και η γεύση του πόσιμου νερού πρέπει να είναι αποδεκτά από τους 
καταναλωτές. Παρότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να παρακολουθούν τις ζώνες ύδρευσης και να διαθέτουν στους καταναλωτές 
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Η αναφέρουσα δεν ορίζει τι είδους πόροι εκτρέπονται από το σύστημα ύδρευσης της
υπαίθρου: εθνικοί πόροι, πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ή πόροι 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Η Επιτροπή δεν έχει νομική βάση για να παρέμβει σε σχέση με την ανεπαρκή υδροδότηση, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ η οποία να καλύπτει την ασφάλεια της 
υδροδότησης με πόσιμο νερό. Όσον αφορά την ποιότητα του νερού, συνιστάται στην
αναφέρουσα να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές προκειμένου να λάβει περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού που προέρχεται από τη γεώτρηση 
του Kilross, ιδίως σε ό,τι αφορά τις οργανοληπτικές πτυχές (θολότητα, χρώμα και γεύση). Η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να ενσωματώσει τις πληροφορίες αυτές σε μια εν εξελίξει
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού 
στις αγροτικές περιοχές.

Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα σε σχέση με τη χρήση εθνικών πόρων της Ιρλανδίας και
αναμένει περισσότερες πληροφορίες από την αναφέρουσα προκειμένου να διαπιστώσει εάν 
το θέμα αφορά πόρους της ΕΕ.

                                               
1 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 5.12.1998, ΕΕ L330 σ. 32.


