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Aihe: Vetoomus 0250/2007 Janet Crawford, Irlannin kansalainen, vesihuoltoon 
liittyvistä ongelmista Tipperaryn kreivikunnan eteläosassa Irlannissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa useista vesikatkoista Tipperaryn kreivikunnan eteläosassa. 
Vesikatkot ovat yleisiä kesällä tai kuivien kuukausien aikana. Vetoomuksen esittäjä katsoo, 
että katkot johtuvat siitä, että paikallisviranomaiset eivät hoida vesihuoltojärjestelmää 
asianmukaisesti. Vetoomuksen esittäjän mukaan vesihuolto-ongelmat johtuvat nykyisten 
putkistojen rapistumisesta, vuodoista sekä riittämättömistä vesivarannoista. Vetoomuksen 
esittäjä väittää, että joskus vettä ohjataan maaseudulta läheisiin kaupunkeihin ja että käytössä 
ei ole hätänumeroa, johon asukkaat voisivat ilmoittaa vesikatkoista. Vetoomuksen esittäjä 
syyttää kunnanhallitusta siitä, että se on ohjannut maaseudun vesihuoltojärjestelmälle 
osoitettuja varoja muihin tarkoituksiin ja että se ei ole toteuttanut toimenpiteitä vesihuollon 
varmistamiseksi kyseisellä alueella. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008

Kilrossiin on porattu kaivo vedenjakelun parantamiseksi. Pumpattu pohjavesi sisältää 
kalkkikiveä ja on ulkonäöltään epämääräisen näköistä.
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Vetoomus käsittelee pääosin juomaveden jakelun turvaamista Tipperaryn eteläosassa. 
Euroopan unionin juomaveden laadusta määrätään juomavesidirektiivissä1. Direktiivin 
tavoitteena on varmistaa, että sellaisten vedenottoalueiden, joista vettä toimitetaan yli 50 
henkilön tarpeisiin, vesi on puhdasta ja terveellistä. Laatustandardit määritellään erilaisten 
kemiallisten, mikrobiologisten ja organoleptisten muuttujien avulla. Mikään Euroopan 
unionin lainkohta ei kuitenkaan käsittele juomaveden määrällisiä näkökohtia. Näin ollen 
komissiolla ei ole oikeudellisia perusteita asiaa koskevien toimien aloittamiseen.

Mikäli ihmisten käyttöön tarkoitettu juomavesi sisältää suuria kalkkikivimääriä, vesi ei 
kenties ole juomavesidirektiivin määräysten mukaista. Direktiivissä määrätään, että 
juomaveden sameuden, värin ja maun tulisi olla kuluttajien hyväksyttävissä. Vaikka näitä 
tekijöitä onkin vaikea arvioida määrällisesti, jäsenvaltioiden on valvottava vedenottoalueita ja 
tarjottava asianmukaista ja ajan tasalla olevaa tietoa kuluttajille.

Vetoomuksen esittäjä ei tarkenna, mitä maaseudun vesihuoltojärjestelmälle osoitettuja varoja 
on ohjattu muihin tarkoituksiin, onko kyse Irlannin kansallisista varoista, Euroopan 
aluekehitysrahaston varoista vai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
varoista.

Mikään Euroopan unionin lainkohta ei käsittele juomaveden jakelun turvaamista. Näin ollen 
komissiolla ei ole oikeudellisia perusteita asiaa koskevien toimien aloittamiseen. Mitä tulee 
veden laatuun, vetoomuksen esittäjää kehotetaan ottamaan yhteyttä paikallisviranomaisiin 
Kilrossin kaivosta toimitettavan juomaveden laatua ja erityisesti sen organoleptisiä muuttujia
(sameutta, väriä ja makua) koskevien lisätietojen saamiseksi. Komissio voi päättää kyseisten 
tietojen sisällyttämisestä parhaillaan käynnissä olevan, Irlantia vastaan aloitetun maaseudun 
juomaveden laatua koskevan rikkomusmenettelyn tietoihin.

Komissiolla ei ole toimivaltaa päättää Irlannin kansallisten varojen käytöstä. Komissio 
odottaakin näin ollen lisätietoja vetoomuksen esittäjältä, jotta se voi selvittää mahdollisen EU 
varojen osuuden asiassa.
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