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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0083/2006, внесена от г-н Dan Foley, с ирландско гражданство, от 
името на „Kildimo and Pallaskenry Water Retention Committee“, относно 
намерението на местните органи да сменят източника на водоснабдяване за 
районите на Kildimo и Pallaskenry.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че независимо от много доброто качество на 
водоснабдяването в районите на Kildimo и Pallaskenry в момента (от Bleach Lough 
Spring) и желанието на местните жители да запазят източника така, както е, местната 
администрация възнамерява да замени този източник на водоснабдяване, като изгради 
връзка с река Deel в рамките на „Shannon Estuary Water Supply Scheme“. Вносителят на 
петицията твърди, че това действие ще има сериозни и пагубни последици за здравето 
на местните жители в гореспоменатия район. Според него освен факта, че река Deel е 
замърсена, в пречиствателната станция Shannon Estuary се използват големи количества 
различни химикали за пречистване на водата. Той иска Европейският парламент да 
предприеме незабавно действие, за да гарантира, че този проект ще бъде спрян и че 
желанията на местните жители няма да бъдат пренебрегнати.

2. Допустимост

Призната за допустима на 30 май 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника)

3. Отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

Вносителят на петицията твърди, че въпреки факта, че незамърсеният Bleach Lough 
Spring е бил източник на питейна вода с добро качество за районите на Kildimo и 
Pallaskenry в продължение на повече от 50 години, местната администрация 
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възнамерява да прекрати използването на този източник на водоснабдяване и да черпи 
вода от река Deel, която вече е главен източник на водочерпене за „Shannon Estuary 
Water Supply Scheme“. Вносителят на петицията твърди, че това действие ще има 
сериозни и пагубни последици за здравето на местните жители в гореспоменатия 
район. Той твърди, че река Deel се замърсява от мъртви животни и непречистени 
отпадъчни води, и че пречиствателната станция Shannon Estuary трябва да използва 
големи количества различни химикали, за да пречиства водата.  Освен това вносителят 
на петицията твърди, че желанията на жителите на Kildimo и Pallaskenry изобщо не са 
били взети под внимание въпреки протестите и демонстрациите.

Съответните законови актове са Директива 98/83/EО1 за качеството на водите, 
предназначени за консумация от човека (Директива за питейната вода), и Директива 
75/440/EО2 относно изискванията за качество на повърхностните води, предназначени 
за производство на питейна вода. 

Комисията поиска информация от ирландските органи, които потвърдиха, че 
решението за промяната на зоната за водохващане от Bleach Lough Spring на река Deel е 
било взето поради следните съображения:

 Проверка на Градския съвет в Лимерик за стабилността на източника Bleach Lough 
е показала, че този източник е застрашен от замърсяване. 

 Проверката също така е показала, че прогнозираното потребление на вода (3400 
м³/ден) в засегнатите райони ще доведе до неприемливо спадане на нивото на 
подпочвените води в Bleach Lough.

 Водоснабдяването от източника Shannon Estuary ще бъде по-ефективно и по-
икономично в сравнение с осъвременяването на съоръженията в Bleach Lough.

След консултации с обществеността през 2002 г. Градският съвет установява следното: 
„8,6 % от хората, които участваха в консултациите с обществеността и попълниха 
анкети, бяха против промяната на източника на водоснабдяване, 34,6 % имаха най-
общи или никакви коментари и почти 57 % искаха нов източник на водоснабдяване.
Като цяло над 91 % от хората или нямаха коментари, или искаха да им бъде осигурен 
нов източник на водоснабдяване поради проблемите с надеждността на качеството на 
водата, налягането и др., възниквали при сегашния източник на водоснабдяване.“

Комисията провери също качеството на питейната вода, доставяна от Bleach Lough 
Spring и от пречиствателната станция Shannon Estuary. Въз основа на данните, 
представени от Ирландия през 2004 г., и двете зони на водоснабдяване показват пълно 
съответствие с изискванията на Директивата за питейната вода. 

Използването на химикали за пречистването на водата е нормална процедура и 
Директивата за питейната вода определя максималните концентрации на химически 
вещества, които могат да останат във водата, когато тя се доставя на потребителите. 
Тези максимални стойности са спазени. 

С цел да провери съответствието с Директива 75/440/EО Комисията е поискала от 
                                               
1 OВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32
2 OВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 26
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компетентните ирландски органи най-нови данни за качеството на водата на река Deel 
при източника на водочерпене „Shannon Estuary Water Supply Scheme“, но все още не е 
получила информация.

В заключение, не е установено нарушение на Директивата за питейната вода. В 
момента се извършва разследване за проверка на съответствието с Директива 
75/440/EО. Комисията редовно ще информира комисията по петиции за резултатите.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че въпреки факта, че незамърсеният Bleach Lough 
Spring е бил източник на питейна вода с добро качество за районите на Kildimo и 
Pallaskenry в продължение на повече от 50 години, местната администрация 
възнамерява да прекрати използването на този източник на водоснабдяване и да черпи 
вода от река Deel. Вносителят твърди, че река Deel се замърсява от мъртви животни и 
непречистени отпадъчни води. Той също така посочва, че са необходими химикали, за 
да се пречиства водата от река Deel и че желанията на жителите изобщо не са били 
взети под внимание въпреки протестите и демонстрациите. 

По време на заседание на комисията по петиции на 26 февруари 2007 г. Комисията 
изрази своето мнение относно използването на химикали в процеса на пречистване. Тя 
също така коментира твърдението на вносителя на петицията, че не са били проведени 
консултации с обществеността. По отношение на тези въпроси не беше установено 
нарушение. 

На същото заседание на комисията по петиции Комисията подчерта, че Ирландия й е 
изпратила данни за качеството на водата в река Deel за периода от м. януари 2004 г. до 
м. август 2006 г. Данните показаха пълно съответствие с изискванията на Директива 
75/440/EО1.

Парламентът поиска допълнителна информация за качеството на водата на река Deel за 
периода от м. септември 2006 г. до м юни 2007 г., за да провери дали водата в реката 
съответства на изискванията на Директива 75/440/EО през този период. Парламентът 
искаше да бъде информиран и как ще бъдат използвани водите на Bleach Lough, след 
като черпенето на питейна вода от там се прекрати. 

Комисията е получила исканата информация от Ирландия относно качеството на водата 
на река Deel. Анализите показват, че образците, взети при източника на водочерпене, 
съответстват на стандартите за качество, определени в Директива 75/440/EО. 

Комисията също така беше информирана, че „решението за използването на Bleach 
Lough ще бъде взето, когато черпенето на водата бъде прекратено в бъдеще. Тогава ще 
бъде взето подходящо решение с оглед на необходимото оползотворяване на водите на 
езерото“. 

                                               
1 OВ L 194/25.7.1975, стр. 26. Директива относно изискванията за качество на повърхностните води, 
предназначени за производство на питейна вода.
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Понастоящем Комисията не може да посочи каквото и да било нарушение на 
Директива 75/440/EО или на законите на ЕС за околната среда.  Трябва да се отбележи, 
че макар тази директива да беше заменена на 31 декември 2007 г. от Директива 
2000/60/EО (Рамковата директива за водата), изискванията за качество на Директива 
75/440/EО са все още валидни, тъй като Рамковата директива за водата постановява, че 
не може да се влошава качеството във водни обекти, използвани за черпене на вода, 
предназначена за консумация от човека (член 7).  

Независимо от бъдещото му използване, по отношение на Bleach Lough трябва да се 
съблюдават разпоредбите на Рамковата директива за водата и затова вносителят на 
петицията може да бъде посъветван да се обърне отново към Парламента и Комисията, 
когато има данни, че Bleach Lough се използва по начин, който нарушава директивата.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Комисията прегледа писмото на вносителя на петицията от 29 май 2009 г. и установи, 
че няма правно основание за намеса на Комисията по този въпрос, както вече беше 
заявено.  Повдигнатите в петицията въпроси са законно право и отговорност на 
ирландските органи, съдилища и други органи в рамките на техните суверенни 
национални правила и процедури.

Вносителят на петицията беше надлежно писмено информиран относно становището 
на Комисията.


