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Tárgy: Janet Crawford , ír állampolgár által  benyújtott 0250/2007. számú  petíció  a 
vízellátási problémákról Dél-Tipperary megyében (Írország)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a gyakori vízkimaradásokat kifogásolja Dél-Tipperary megyében a nyár, 
illetve a szárazabb hónapok során, mindezért pedig a helyi hatóságok nem megfelelő 
vízgazdálkodását okolja. A petíció benyújtója szerint a vízellátási problémák a meglévő 
vezetékek megromlására, a szivárgásokra és a nem megfelelő tartalékokra vezethetők vissza.
A petíció benyújtój azt állítja, hogy a vizet olykor elvezetik a vidéki térségekből a közeli 
városokba, illetve hogy nincsen olyan vészhívószám, amelyen a lakosok bejelenthetik a 
vízellátási hibákat. A petíció benyújtója a helyi tanácsot hibáztatja a pénzalapoknak a vidéki 
vízrendszertől való eltérítése miatt, és hogy nem hozott intézkedéseket a térség vízellátásának 
biztosítására. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet a helyzet kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 23. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. április 17.

Kilross településen fúrólyukat süllyesztettek le a vízellátás javítása céljából. A felszivattyúzott 
talajvíz meszet tartalmaz, látványa pedig igen zavaró  

A kérelem elsősorban Dél-Tipperary ivóvíz-ellátásának biztonságára vonatkozik. Az Unión 
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belül az ivóvíz minőségét az ivóvíz irányelv1 szabályozza, melynek célja, hogy az 50 
személynél többet kiszolgáló vízellátó körzetek tiszta és egészséges vízhez jussanak. A 
minőségi előírásokat egy sor kémiai, mikrobiológiai és organoleptikus paraméter határozza 
meg. Mindazonáltal egyetlen uniós jogszabály hatálya sem terjed ki az ivóvízellátás 
mennyiségi szempontjaira. Ennélfogva a Bizottságnak nincs jogi alapja, hogy eljárjon e 
kérdésben.

Amennyiben az emberi fogyasztásra szánt víz nagy mennyiségben tartalmaz meszet, abban az 
esetben feltehetően nem felel meg az ivóvíz irányelvnek. Az irányelv előírja, hogy az ivóvíz 
zavarosságának, színének és ízének elfogadhatónak kell lennie a fogyasztók számára. Bár 
nehéz lehet a mennyiséget meghatározni, a tagállamok kötelesek ellenőrizni a vízellátó 
körzeteket és megfelelő és naprakész információkat bocsátani a fogyasztók rendelkezésére. 

A petíció benyújtója nem pontosítja, hogy milyen típusú pénzalapokat térítenek el a vidéki 
vízrendszertől: az Ír Nemzeti Alapot, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot vagy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot. 

A Bizottságnak nincs jogi alapja ahhoz, hogy beavatkozzon a nem megfelelő vízellátásba, 
mivel egyetlen uniós jogszabály hatálya sem terjed ki az ivóvízellátás biztonságára. A 
vízminőséget illetően ajánlott, hogy a petíció benyújtója lépjen kapcsolatba a helyi 
hatóságokkal annak érdekében, hogy több információt szerezzen a kilrossi fúrólyukból 
szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozóan, különös tekintettel az organoleptikus 
szempontokra (zavarosság, szín és íz). A Bizottság határozhat úgy, hogy ezeket az 
információkat beépíti egy folyamatban lévő jogsértési ügybe, melyet a vidéki térségek 
ivóvízminősége miatt indítottak Írország ellen.

A Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel az Ír Nemzeti Alap felhasználását illetően és további 
információkat vár a petíció benyújtójától annak megállapításához, hogy az ügyben érintettek-e 
uniós források.

                                               
1 A Tanács 1998. december 5-i 98/83/EK irányelve, HL L 330., 32.o.


