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Udvalget for Andragender

2.9.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0083/2006 af Dan Foley, irsk statsborger, for Kildimo and 
Pallaskenry Water Retention Committee, om lokale myndigheders planer om at 
forsyne Kildimo og Pallaskenry med drikkevand fra andre kilder end hidtil

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at til trods for at den nuværende vandforsyning til Kildimo og 
Pallaskenry (fra Bleach Lough Spring) er af meget god kvalitet og til trods for borgernes 
ønske om at bevare den, som den er, overvejer de lokale myndigheder at erstatte denne 
forsyningskilde ved at etablere en forbindelse til River Deel inden for Shannon Estuary-
vandforsyningsordningen. Andrageren hævder, at en sådan foranstaltning ville være til 
alvorlig skade for borgernes helbred i ovennævnte område. Han hævder, at ud over, at River 
Deel er forurenet, anvender Shannon Estuary-behandlingsanlægget store mængder af 
forskellige kemikalier til at behandle vandet. Han anmoder om, at Europa-Parlamentet straks 
tager skridt til at sikre, at dette projekt stoppes, og at borgernes ønsker ikke tilsidesættes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. maj 2006).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2006.

"Andrageren hævder, at selv om den ikkeforurenede Bleach Lough Spring har været kilde til 
drikkevand af god kvalitet for Kildimo og Pallaskenry i over 50 år, overvejer de lokale 
myndigheder at nedlægge denne forsyning og indvinde vand fra River Deel, som allerede er 
hovedindvindingskilden for Shannon Estuary-vandforsyningsordningen. Andrageren hævder, 
at en sådan foranstaltning ville være yderst skadelig for borgernes helbred i ovennævnte 
område. Han hævder, at River Deel bliver forurenet af døde dyr og spildevand, og at Shannon 
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Estuary behandlingsanlægget skal bruge store mængder af forskellige kemikalier til at 
behandle vandet.  Desuden hævder andrageren, at der ikke er taget hensyn til, hvad borgerne i 
Kildimo og Pallaskenry ønsker, til trods for protester og demonstrationer.

De retsakter, der er tale om, er direktiv 98/83/EF1 (direktiv om kvaliteten af drikkevand -
drikkevandsdirektivet) og 75/440/EF2 (direktiv om kvalitetskrav til overfladevand, som 
anvendes til fremstilling af drikkevand).

Kommissionen anmodede om oplysninger fra de irske myndigheder, der bekræftede, at der 
var truffet beslutning om ændring af indvindingsoplandet fra Bleach Lough Spring til River 
Deel efter følgende overvejelser.

 En gennemgang foretaget af Limerick byråd af egnetheden af Bleach Lough kilden 
konkluderede, at kilden var sårbar over for forurening.

 Gennemgangen havde også vist, at det forventede behov for vand (3400 m³ pr. dag) for 
de berørte områder ville føre til uacceptable vandstandssænkningsniveauer i Bleach 
Lough.

 Det ville være mere effektivt og økonomisk at levere vand fra Shannon Estuary-
vandforsyningen end at opgradere faciliteterne i Bleach Lough.

Efter en offentlig høring rapporterede byrådet i 2002, at "8,6 % af dem, der deltog i den 
offentlige høring og udfyldte spørgeskemaerne, var imod at ændre deres vandforsyningskilde, 
34,6 % havde generelle eller ingen kommentarer, og næsten 57 % krævede den nye 
vandforsyningskilde. I alt havde over 91 % enten ingen kommentarer eller gik ind for at blive 
forsynet med vand fra en ny kilde på grund af vanskeligheder, der havde været med 
pålideligheden af vandkvaliteten, trykket, osv. fra deres eksisterende vandforsyningskilde".

Kommissionen har også kontrolleret kvaliteten af det drikkevand, der leveres fra Bleach 
Lough Spring og fra Shannon Estuary TP. På grundlag af de data fra 2004, der er fremsendt af 
Irland, viser begge vandforsyningszoner fuld overholdelse af drikkevandsdirektivet.

Anvendelse af kemikalier til at behandle vandet er en normal fremgangsmåde, og 
drikkevandsdirektivet angiver maksimale koncentrationer af kemikalier, som må blive i 
vandet, når det fordeles til forbrugerne. Disse maksimumsværdier overholdes.

For at kontrollere overholdelsen af direktiv 75/440/EF har Kommissionen udbedt sig nyere 
oplysninger fra de irske myndigheder om kvaliteten af vandet i floden Deel på 
indvindingsstedet for Shannon Estuary-vandforsyningsordning, men har endnu ikke modtaget 
disse oplysninger.

Som en konklusion kan der ikke konstateres nogen overtrædelse af drikkevandsdirektivet. En 
undersøgelse er i gang for at undersøge, om direktiv 75/440/EF er overholdt. Kommissionen 
vil holde Udvalget for Andragender informeret om udfaldet af denne undersøgelse."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. juni 2008.
                                               
1 EFT L 330 af 5.12.1998, s.32.
2 EFT L 194 af 25.7.1975, s.26.
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"Andrageren hævder, at selv om den ikke forurenede Bleach Lough Spring har været kilde til 
drikkevand af god kvalitet for Kildimo og Pallaskenry i over 50 år, overvejer de lokale 
myndigheder at nedlægge denne forsyning og planlægger at indvinde vand fra River Deel.
Andrageren anfører, at River Deel bliver forurenet af døde dyr og spildevand. Han hævder 
også, at der er brug for kemikalier til behandling af vandet fra River Deel, og at der ikke tages 
højde for borgernes ønsker til trods for protester og demonstrationer.

Under mødet i Udvalget for Andragender den 26. februar 2007 gav Kommissionen udtryk for 
sin mening om brugen af kemikalier i behandlingsprocessen. Den kommenterede også 
andragerens udtalelse om, at der ikke var blevet afholdt nogen offentlig høring. For disse 
punkter kunne der ikke konstateres nogen overtrædelse.

På samme udvalgsmøde understregede Kommissionen, at Irland havde sendt oplysninger om 
vandkvaliteten til Kommissionen vedrørende River Deel for perioden fra januar 2004 indtil 
august 2006. Oplysningerne viste fuld overholdelse af direktiv 75/440/EF1.

I en yderligere anmodning om oplysninger bad Parlamentet om data om River Deels 
vandkvalitet for perioden september 2006 indtil juni 2007 for at konstatere, om floden 
overholdt direktiv 75/440/EF i denne periode. Parlamentet ønskede også at blive oplyst om 
den brug, der vil blive gjort af Bleach Loughs vandområde, når indvindingen af drikkevand er 
ophørt.

Kommissionen har fået de krævede oplysninger fra Irland vedrørende River Deels 
vandkvalitet. Analyser viser, at vandprøver taget på indvindingsstedet overholder de 
kvalitetsstandarder, der er fastsat i direktiv 75/440/EF.

Kommissionen er også blevet oplyst om, at "beslutningen om brug af Bleach Lough vil blive 
truffet, når indvindingen af vand ophører i fremtiden. Enhver relevant beslutning vil blive 
truffet til den tid i betragtning af alle de relevante gavnlige anvendelser af søen".

Kommissionen kan ikke i øjeblikket konstatere noget brud på direktiv 75/440/EFR eller på 
EU's miljølovgivning. Det skal bemærkes, at selv om dette direktiv blev ophævet den 31. 
december 2007 af vandrammedirektivet, 2000/60/EF, gælder kvalitetskravene i direktiv 
75/440/EF, da vandrammedirektivet bestemmer, at vandområder, der anvendes til indvinding 
af drikkevand, ikke må forringes i kvalitet (artikel 7 i vandrammedirektivet).  

Uafhængigt af dens fremtidige brug skal Bleach Lough respektere de relevante bestemmelser 
i vandrammedirektivet, og derfor kan andrageren rådes til at vende tilbage til Parlamentet og 
til Kommissionen, når han har elementer, der viser, at Bleach Lough anvendes på en måde, 
der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

”Kommissionen har undersøgt andragerens skrivelse af 29. maj 2009 og konstaterede, at 
Kommissionen som allerede fremført ikke havde noget retsgrundlag for at intervenere i denne 

                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 26. Direktiv om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af 
drikkevand.
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sag. De spørgsmål, der rejses i andragendet, hører under de irske myndigheders, domstoles og 
organers legitime ret og ansvar inden for deres suveræne nationale regler og procedurer.

Andrageren har på behørig vis modtaget skriftlig underretning om Kommissionens holdning.


