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Betreft: Verzoekschrift 0250/2007, ingediend door Janet Crawford (Ierse nationaliteit), 
over problemen met de drinkwatervoorziening in het graafschap Zuid-Tipperary 
(Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster doet haar beklag over het feit dat in het graafschap Zuid-Tipperary in de 
zomermaanden en ook in andere maanden dat het droog is, veelvuldig sprake is van een tekort 
aan drinkwater en wijt dit aan een inadequaat waterbeheer van de lokale autoriteiten. Volgens 
indienster zijn de problemen met de drinkwatervoorziening het gevolg van de slechte toestand 
van de pijpleidingen, lekken en ontoereikende reservoirs. Indienster beweert dat in sommige 
gevallen drinkwater van het platteland naar nabijgelegen steden wordt omgeleid en dat er 
geen alarmnummer is waar bewoners een tekort aan drinkwater kunnen melden. Indienster 
beschuldigt het graafschapsbestuur ervan de middelen die voor de drinkwatervoorziening van 
het platteland zijn gereserveerd, een andere bestemming te geven, en geen maatregelen te 
nemen om de drinkwatervoorziening in het gebied veilig te stellen. Indienster verzoekt het 
Parlement de situatie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juli 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008

In Kilross is een put geboord om de watervoorziening in Zuid-Tipperary te verbeteren. Het 
grondwater dat wordt opgepompt bevat kalk en ziet er onaangenaam uit.

Het verzoekschrift heeft hoofdzakelijk betrekking op het veiligstellen van de 
drinkwatervoorziening in Zuid-Tipperary. De kwaliteit van het drinkwater in de EU wordt 
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geregeld door de drinkwaterrichtlijn1, die voorziet in de levering van schoon en gezond water
aan watervoorzieningsgebieden die meer dan 50 personen bedienen. Kwaliteitsnormen 
worden bepaald door een reeks van chemische, microbiologische en organoleptische 
parameters. De EU-wetgeving bevat echter geen bepalingen inzake de kwantitatieve aspecten 
van de drinkwatervoorziening. De Commissie heeft bijgevolg geen juridische gronden om 
zich over dit punt uit te spreken.

De mogelijkheid bestaat dat voor menselijke consumptie bestemd water dat grote
hoeveelheden kalk bevat niet aan de eisen van de drinkwaterrichtlijn voldoet. De richtlijn 
bepaalt dat troebelingsgraad, kleur en smaak van het drinkwater aanvaardbaar moeten zijn 
voor de consument. Ook al kan dit moeilijk te meten zijn, toch zijn lidstaten verplicht om de 
watervoorzieningsgebieden te controleren en de consument relevante en actuele informatie te 
geven.

Indienster vermeldt niet welke gelden die voor de drinkwatervoorziening van het platteland
bedoeld zijn, een andere bestemming krijgen: Ierse nationale middelen, middelen van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of middelen van het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling.

De Commissie heeft geen rechtsgrondslag om bij een ontoereikende drinkwatervoorziening in 
te grijpen, aangezien de EU-wetgeving geen bepalingen over een gegarandeerde 
drinkwatervoorziening kent. Wat betreft de waterkwaliteit wordt indienster aangeraden 
contact op te nemen met de lokale autoriteiten voor meer informatie over de kwaliteit van het 
drinkwater van de put in Kilross, vooral over de organoleptische aspecten (troebelingsgraad, 
kleur en smaak). De Commissie kan besluiten deze informatie op te nemen in een lopende 
inbreukprocedure tegen Ierland betreffende de kwaliteit van drinkwater op het platteland.

De Commissie heeft geen bevoegdheid met betrekking tot de aanwending van Ierse nationale 
fondsen en zou van indienster graag meer informatie ontvangen om te kunnen bepalen of het 
hierbij ook om EU-middelen gaat.

                                               
1 Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 5.12.1998 OJ L330. blz. 32.


