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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0250/2007, ko Īrijas valstspiederīgā Janet Crawford iesniedza 
par ūdens apgādes problēmām South Tipperary grāfistē (Īrija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par biežajiem ūdens padeves traucējumiem South Tipperary 
grāfistē vasarā vai sausākos mēnešos, vainojot vietējās iestādes neatbilstošā ūdens 
apsaimniekošanā. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka ūdens apgādes problēmas rodas esošo 
cauruļvadu nolietojuma, ūdens noplūdes un nepiemērotu rezervuāru dēļ. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka ūdeni dažreiz novirza no lauku teritorijas uz tuvākajām pilsētām un ka 
nav avārijas tālruņa numura, uz kuru iedzīvotāji var zvanīt par ūdens apgādes traucējumiem. 
Lūgumraksta iesniedzēja apsūdz vietējo padomi finansējuma novirzīšanā no lauku ūdens 
sistēmas un pasākumu neveikšanā, lai nodrošinātu ūdens apgādi teritorijā.  Lūgumraksta 
iesniedzēja pieprasa Eiropas Parlamentam izvērtēt šo gadījumu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 23. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

„Kilross ir izveidots urbums, lai uzlabotu ūdensapgādi. Iegūtais gruntsūdens ir ļoti kaļķains un 
nepievilcīgs pēc izskata. 

Šajā lūgumrakstā runa ir galvenokārt par dzeramā ūdens nodrošinājumu South Tipperary
grāfistē. Dzeramā ūdens kvalitāti Eiropas Savienībā reglamentē Direktīva par dzeramo ūdeni1, 
kuras mērķis ir nodrošināt tīru un veselībai nekaitīgu ūdeni ūdens ņemšanas vietās, ko 

                                               
1 Padomes 1998. gada 5. decembra Direktīva 98/83/EK, OV L330, 32. lpp.
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izmanto vairāk nekā 50 cilvēku. Kvalitātes standartus nosaka, pamatojoties uz vairākiem 
ķīmiskajiem, mikrobioloģiskajiem un organoleptiskajiem rādītājiem. ES tiesību akti tomēr 
nereglamentē dzeramā ūdens apgādes kvantitatīvos rādītājus. Tāpēc Komisijai nav juridiska 
pamata rīkoties šajā jautājumā.

Ja ūdens, kas paredzēts lietošanai pārtikā, ir ļoti kaļķains, tas var neatbilst Dzeramā ūdens 
direktīvas prasībām. Direktīvā ir noteikts, ka dzeramajam ūdenim pēc duļķainības, krāsas un 
garšas jābūt pieņemamam patērētājiem. Lai arī kvantitatīvi to nevar tik viegli noteikt, 
dalībvalstīm ir jāapseko ūdens ņemšanas vietas un jānodrošina, ka patērētājiem ir pieejama 
pienācīga un atjaunināta informācija. 

Lūgumraksta iesniedzēja neprecizē, kādi līdzekļi tiek novirzīti no lauku ūdens apgādes 
sistēmas — Īrijas valsts līdzekļi, līdzekļi no Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. 

Komisijai nav juridiska pamata iejaukties, lai risinātu jautājumu par nepietiekamu 
ūdensapgādi, jo ES tiesību akti nereglamentē dzeramā ūdens nodrošinājumu. Kas attiecas uz 
ūdens kvalitāti, lūgumraksta iesniedzējai iesaka sazināties ar vietējām varas iestādēm un iegūt 
sīkākas ziņas par dzeramā ūdens kvalitāti no Kilross urbuma, jo īpaši par tā organoleptiskajām 
īpašībām (duļķainību, krāsu un garšu). Komisija var pieņemt lēmumu pievienot šo 
informāciju izskatāmajai lietai pret Īriju par pārkāpumiem saistībā ar dzeramā ūdens kvalitāti 
lauku apvidos.

Komisija nav pilnvarota kontrolēt Īrijas valsts līdzekļu izlietojumu un cer sagaidīt no 
lūgumraksta iesniedzējas papildu informāciju, lai noskaidrotu iespējamo ES līdzekļu 
izmantošanu.”


