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Dotyczy: Petycji 0250/2007, którą złożyła Janet Crawford (Irlandia), w sprawie problemów 
z zaopatrzeniem w wodę w hrabstwie South Tipperary (Irlandia)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża sprzeciw w związku z częstymi niedoborami wody w hrabstwie 
South Tipperary w okresie letnim lub bardziej suchych miesiącach, winiąc za to lokalne 
władze i ich niewłaściwe gospodarowanie zasobami wodnymi. Według składającej petycję 
problemy z zaopatrzeniem w wodę spowodowane są pogarszającym się stanem rur, 
wyciekami i niewystarczającymi zbiornikami. Składająca petycję utrzymuje, że czasami woda 
kierowana jest z obszaru wiejskiego do pobliskich miejscowości i że nie istnieje numer 
alarmowy, pod którym mieszkańcy mogliby zgłaszać problemy z wodą. Składająca petycję 
oskarża władze lokalne o wycofywanie funduszy przeznaczonych na system wody dla wsi 
oraz o niepodejmowanie kroków w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę na tym obszarze. 
Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sytuacji. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

W Kilross został wykonany odwiert w celu zwiększenia zaopatrzenia w wodę. 
Wypompowywane wody gruntowe są bardzo zawapnione i mają nieprzyjemny wygląd. 

Petycja dotyczy głównie bezpieczeństwa dostaw wody pitnej w South Tipperary. Jakość 
wody pitnej w UE reguluje dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
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przez ludzi1, której celem jest zapewnienie dostaw czystej i pełnowartościowej wody 
w strefach zaopatrujących w wodę ponad 50 osób. Normy jakości definiowane są przy 
pomocy zestawu parametrów chemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych. 
Nie istnieje jednak prawodawstwo unijne, które obejmowałoby swoim zakresem aspekty 
ilościowe dostaw wody pitnej. Komisja nie ma zatem podstaw prawnych do podejmowania 
działań w tej kwestii.

W przypadku gdy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zawiera duże ilości wapna, 
może ona nie spełniać wymogów zawartych w dyrektywie w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa ta stanowi, że mętność, barwa i smak 
wody pitnej powinny być możliwe do zaakceptowania przez konsumentów. Nawet jeśli 
parametry te są trudne do zmierzenia, państwa członkowskie mają obowiązek monitorować 
strefy zaopatrzenia w wodę i udostępniać konsumentom odpowiednie i aktualne informacje. 

Składająca petycję nie precyzuje, jakiego rodzaju fundusze przeznaczone na system wody 
dla wsi są wycofywane: irlandzkie fundusze krajowe, środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego czy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Komisja nie ma podstaw prawnych do podjęcia interwencji w przypadku nieodpowiedniego 
zaopatrzenia w wodę, ponieważ prawodawstwo unijne nie obejmuje swoim zakresem 
bezpieczeństwa dostaw wody pitnej. Co się tyczy jakości wody, składająca petycję powinna 
zwrócić się do władz lokalnych w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat jakości 
wody pitnej dostarczanej z odwiertu w Kilross, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekty
organoleptyczne (mętność, barwę i smak). Komisja może podjąć decyzję o uwzględnieniu 
tych informacji w toczącym się przeciwko Irlandii postępowaniu w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, dotyczącym jakości wody pitnej na obszarach 
wiejskich.

Komisja nie jest uprawniona do kontrolowania wykorzystania irlandzkich funduszy 
krajowych; chciałaby jednak uzyskać od składającej petycję więcej informacji, które pozwolą 
ustalić, czy w sprawie tej chodzi o fundusze unijne.

                                               
1 Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 5.12.1998 r., Dz.U. L 330, str. 32


