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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0250/2007, ingiven av Janet Crawford (irländsk medborgare), om 
problem med vattenförsörjningen i South Tipperary County (Irland)

1. Sammanställning av framställningen

Framställaren påtalar de ofta förekommande avbrotten i vattenförsörjningen i 
South Tipperary County sommartid eller under torra månader, och skyller på de lokala 
myndigheternas bristfälliga hantering. Enligt framställaren beror problemen med 
vattenförsörjningen på skador på befintliga ledningar, läckor och otillräckliga reservoarer. 
Framställaren hävdar att vatten ibland avleds från landsbygden till de närbelägna städerna och 
att det inte finns något larmnummer som invånarna kan använda för att rapportera störningar i 
vattenförsörjningen. Framställaren anklagar de lokala myndigheterna för att avleda medel från 
landsbygdens vattenledningssystem och inte vidta åtgärder för att trygga vattenförsörjningen i 
området. Framställaren ber Europaparlamentet att undersöka situationen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 juli 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 april 2008

För att förbättra vattenförsörjningen har man borrat en brunn i Kilross. Det grundvatten som 
pumpas upp är kalkhaltigt och ser obehagligt ut.

Framställningen handlar främst om dricksvattenförsörjningen i South Tipperary. 
Dricksvattnets kvalitet i EU regleras av dricksvattendirektivet1, som syftar till att förse 
vattenförsörjningsområden som betjänar fler än 50 personer med rent och hälsosamt vatten. 

                                               
1 Rådets direktiv 98/83/EG av den 5 december 1998 (EGT L 330, s. 32).
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Kvalitetsnormerna fastställs med hjälp av en rad kemiska, mikrobiologiska och organoleptiska 
parametrar. Det finns dock inte någon EU-lagstiftning som täcker de kvantitativa aspekterna 
av dricksvattenförsörjningen. Därför har inte kommissionen någon rättslig grund för att agera.

Om vatten som är avsett att konsumeras av människor innehåller höga kalkhalter kan detta 
innebära att det inte överensstämmer med dricksvattendirektivet. Enligt direktivet ska 
dricksvattnets grumlighet, färg och smak vara acceptabel för konsumenterna. Detta kan vara 
svårt att kvantifiera, men medlemsstaterna är skyldiga att övervaka 
vattenförsörjningsområdena och ge konsumenterna ändamålsenlig och aktuell information.

Framställaren specificerar inte vilka slags medel som avleds från landsbygdens vattensystem: 
irländska statliga medel, medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden eller 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kommissionen har ingen rättslig grund för att ingripa i fråga om den otillräckliga 
vattenförsörjningen, eftersom ingen EU-lagstiftning täcker en tryggad dricksvattenförsörjning. 
När det gäller vattnets kvalitet rekommenderas framställaren att kontakta sina lokala 
myndigheter för att få mer information om kvaliteten på det dricksvatten som distribueras från 
brunnen i Kilross, särskilt vad gäller de organoleptiska aspekterna (grumlighet, färg och 
smak). Kommissionen kan besluta att integrera denna information med ett pågående 
överträdelseförfarande mot Irland om dricksvattenkvaliteten på landsbygden.

Kommissionen har inga befogenheter i fråga om hur Irland använder sina statliga medel och 
ser fram emot att få mer information av framställaren för att kunna avgöra om EU-medel 
berörs.


