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problemele legate de distribuţia apei în Comitatul Tipperary de Sud (Irlanda)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă întreruperile frecvente ale furnizării apei în Comitatul South Tipperary în 
perioada verii sau în lunile mai secetoase şi le pune pe seama administrării inadecvate a apei 
de către autorităţile locale. Potrivit petiţionarului, problemele legate de distribuţia apei se 
datorează deteriorării conductelor existente, scurgerilor şi rezervoarelor necorespunzătoare. 
Petiţionarul afirmă că apa este uneori redirecţionată din zona rurală spre oraşele vecine şi că 
nu există niciun număr de urgenţă la care localnicii să poată raporta penele de apă. 
Petiţionarul acuză consiliul local de redirecţionarea fondurilor alocate sistemului de distribuţie 
a apei şi de neluarea măsurilor de a asigura furnizarea apei în zonă. Petiţionarul solicită 
Parlamentului European să investigheze situaţia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 aprilie 2008.

În Kilross, s-a adâncit un puţ pentru a creşte aprovizionarea cu apă. Apa freatică pompată la 
suprafaţă este plină de nămol şi are un aspect neplăcut.

Petiţia vizează în principal siguranţa distribuţiei apei destinate consumului uman din South 
Tipperary. Calitatea apei potabile în UE este reglementată de Directiva privind apa destinată 
consumului uman1, care are drept scop furnizarea unei ape curate şi sănătoase zonelor de 

                                               
1 Directiva 98/83/CE din 5.12.1998, JO L330. p32



PE405.800v01-00 2/2 CM\720413RO.doc
Traducere externă

RO

distribuţie a apei care deservesc mai mult de 50 de persoane. Standardele calitative sunt 
definite de o serie de parametrii chimici, microbiologici şi organoleptici. Cu toate acestea, 
nicio legislaţie UE nu acoperă aspectele cantitative ale distribuţiei apei destinate consumului 
uman. În consecinţă, Comisia nu are motive legale să acţioneze asupra acestui aspect. 

În cazul în care apă destinată consumului uman conţine cantităţi mari de nămol, aceasta poate 
să nu respecte Directiva privind apa destinată consumului uman. Directiva menţionează că 
opalescenţa, culoarea şi gustul apei destinate consumului uman ar trebuie să fie acceptabile 
pentru consumatori. Cu toate că acest aspect poate fi greu cuantificat, statele membre sunt 
obligate să monitorizeze zonele de distribuţie ale apei, să facă corespunzătoare şi să 
actualizeze informaţiile disponibile consumatorilor. 

Petiţionarul nu specifică care tipuri de fonduri sunt redirecţionate din sistemul rural de apă: 
fondurile naţionale irlandeze, Fondurile Europene de Dezvoltare Regională sau Fondurile 
Europene Agricole pentru Dezvoltare Rurala.

Comisia nu are baza legală pentru o intervenţie privind distribuţia necorespunzătoare a apei, 
întrucât nicio legislaţie UE nu acoperă siguranţa distribuţiei apei destinate consumului uman. 
În privinţa calităţii apei, se recomandă petiţionarului să contacteze autorităţile locale pentru a 
obţine mai multe informaţii privind calitatea apei destinate consumului uman distribuite din 
puţul din Kilross, în special în ceea ce priveşte aspectele organoleptice (opalescenţă, culoare 
şi gust). Comisia poate decide să integreze aceste informaţii în cazul privind încălcarea 
dreptului comunitar aflat în derulare iniţiat împotriva Irlandei cu privire la calitatea apei 
destinate consumului uman în zonele rurale. 

Comisia nu are nicio autoritate în privinţa utilizării fondurilor naţionale irlandeze şi aşteaptă 
să primească mai multe informaţii din partea petiţionarului, pentru a stabili dacă sunt 
implicate fonduri UE. 


