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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0083/2006, του κ Dan Foley, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής υδάτων Kildimo και Pallaskenry, σχετικά με την πρόθεση των 
τοπικών αρχών να τροποποιήσουν την παροχή νερού στις περιοχές Kildimo 
και Pallaskenry

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παρά την εξαιρετική ποιότητα της παροχής νερού στις περιοχές 
Kildimo και Pallaskenry (από την πηγή Bleach Lough) και την επιθυμία των πολιτών να 
παραμείνει ως έχει, η τοπική διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης αυτής της 
πηγής εφοδιασμού, με σύνδεση με τον ποταμό Deel μέσω του συστήματος ύδρευσης του 
δέλτα του Shannon. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν ιδιαίτερα 
επιβλαβής για την υγεία των πολιτών στην προαναφερόμενη περιοχή. Διατείνεται πως εκτός 
του ότι ο ποταμός Deel είναι μολυσμένος, η μονάδα επεξεργασίας του δέλτα του Shannon 
χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες διαφόρων χημικών ουσιών για την επεξεργασία του νερού. 
Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει αμέσως δράση προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι το σχέδιο αυτό θα ανακληθεί και ότι δεν θα αγνοηθούν οι επιθυμίες των 
πολιτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαΐου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2006.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παρόλο που η μη μολυσμένη πηγή Bleach Lough εφοδιάζει με 
καλής ποιότητας πόσιμο νερό τις περιοχές Kildimo και Pallaskenry για περισσότερα από 50 
χρόνια, η τοπική διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης αυτής της πηγής εφοδιασμού 
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και της παροχής νερού από τον ποταμό Deel, ο οποίος ήδη αποτελεί το κύριο σημείο 
απόληψης για το δίκτυο ύδρευσης της εκβολής του Shannon. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η 
εν λόγω ενέργεια θα αποβεί ιδιαίτερα επιζήμια για την υγεία των πολιτών στην 
προαναφερθείσα περιοχή. Ισχυρίζεται ότι ο ποταμός Deel μολύνεται από νεκρά ζώα και 
ακατέργαστα λύματα και ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας της εκβολής του Shannon πρέπει 
να χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες διαφόρων χημικών ουσιών για την επεξεργασία των 
υδάτων. Επιπλέον, ο αναφέρων διατείνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιθυμίες των 
πολιτών του Kildimo και του Pallaskenry, παρά τις διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις.

Τα σχετικά νομοθετικά κείμενα είναι οι οδηγίες 98/83/ΕΚ1 (οδηγία σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης – οδηγία για το πόσιμο νερό) και 75/440/ΕΚ2 (οδηγία 
περί της απαιτουμένης ποιότητος των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή 
ποσίμου ύδατος). 

Η Επιτροπή έχει ζητήσει πληροφορίες από τις ιρλανδικές αρχές, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι η 
αλλαγή της ζώνης απόληψης από την πηγή Bleach Lough στον ποταμό Deel αποφασίστηκε 
έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 Έκθεση του δημοτικού συμβουλίου του Limerick σχετικά με την καταλληλότητα της 
πηγής Bleach Lough κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η πηγή ήταν ευάλωτη στη 
ρύπανση.

 Η έκθεση είχε επίσης επισημάνει ότι η προβλεπόμενη ζήτηση ύδατος (3 400 
m³/ημερησίως) για τις εν λόγω περιοχές θα έχει ως αποτέλεσμα απαράδεκτα χαμηλά 
επίπεδα στην Bleach Lough.

 Η ύδρευση από την παροχή της εκβολής του Shannon θα είναι πιο αποτελεσματική 
και οικονομική από την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Bleach Lough.

Κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, το δημοτικό συμβούλιο ανέφερε το 2002 ότι «το 8,6% 
όσων συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια τάχθηκε 
κατά της αλλαγής της πηγής ύδρευσης, το 34,6% διατύπωσε γενικά ή καθόλου σχόλια και 
σχεδόν το 57% ζήτησε τη νέα πηγή ύδρευσης. Συνολικά, περισσότερο από 91% των 
συμμετεχόντων είτε δεν διατύπωσε σχόλιο είτε τάχθηκε υπέρ της παροχής νέας πηγής ύδατος 
λόγω προβλημάτων με την αξιοπιστία της ποιότητας των υδάτων, της πίεσης, κ.λπ, της 
υφιστάμενης πηγής ύδρευσης.»

Η Επιτροπή εξακρίβωσε επίσης την ποιότητα του ποσίμου νερού που προέρχεται από την 
πηγή Bleach Lough και την εγκατάσταση επεξεργασίας της εκβολής του Shannon. Βάσει των 
δεδομένων του 2004 που υπέβαλε η Ιρλανδία, και οι δύο ζώνες ύδρευσης συμμορφώνονται 
πλήρως με την οδηγία για το πόσιμο νερό.

Η χρήση χημικών ουσιών για την επεξεργασία του νερού αποτελεί κανονική διαδικασία και η 
οδηγία για το πόσιμο νερό προσδιορίζει τις μέγιστες συγκεντρώσεις χημικών ουσιών οι 
οποίες μπορούν να παραμείνουν στο νερό κατά τη διανομή του στους καταναλωτές. Οι εν 
λόγω ανώτατες τιμές τηρούνται.

Προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση με την οδηγία 75/440/ΕΚ, η Επιτροπή ζήτησε από 
                                               
1 ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σελ. 32
2 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σελ. 26
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τις ιρλανδικές αρχές πρόσφατα στοιχεία για την ποιότητα του νερού του ποταμού Deel στο 
σημείο απόληψης του δικτύου ύδρευσης της εκβολής του Shannon, αλλά δεν έχει ακόμα 
λάβει τις σχετικές πληροφορίες.

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση της οδηγίας για το πόσιμο νερό. 
Διεξάγεται έρευνα προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με την οδηγία 75/440/ΕΚ. Η 
Επιτροπή θα τηρήσει ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την έκβαση της έρευνας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παρόλο που η μη μολυσμένη πηγή Bleach Lough εφοδιάζει με 
καλής ποιότητας πόσιμο νερό τις περιοχές Kildimo και Pallaskenry για περισσότερα από 50 
χρόνια, η τοπική διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης αυτής της πηγής εφοδιασμού 
και της παροχής νερού από τον ποταμό Deel. Ισχυρίζεται ότι ο ποταμός Deel μολύνεται από 
νεκρά ζώα και ακατέργαστα λύματα. Επίσης ισχυρίζεται ότι χρειάζονται χημικές ουσίες για 
την επεξεργασία των υδάτων από τον ποταμό Deel και δεν ελήφθησαν υπόψη οι επιθυμίες 
των πολιτών του Kildimo και του Pallaskenry, παρά τις διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 26 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή 
εξέφρασε την άποψή της σχετικά με τη χρήση χημικών κατά τη διαδικασία επεξεργασίας 
υδάτων. Σχολίασε επίσης τον ισχυρισμό του αναφέροντος ότι δεν διεξήχθη δημόσια 
διαβούλευση. Δεν διαπιστώθηκε παραβίαση για τα θέματα αυτά.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή τόνισε ότι η Ιρλανδία απέστειλε στοιχεία για την 
ποιότητα των υδάτων του ποταμού Deel στην Επιτροπή για την περίοδο που εκτείνεται από 
τον Ιανουάριο 2004 έως τον Αύγουστο 2006. Τα στοιχεία κατέδειξαν πλήρη συμμόρφωση με 
την οδηγία 75/440/ΕΚ1.

Σε νέο αίτημα για παροχή πληροφοριών, η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία για την ποιότητα των 
υδάτων του ποταμού Deel για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2006 μέχρι και τον Ιούνιο 
2007 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συμμόρφωση με την οδηγία 75/440/ΕΚ κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το Κοινοβούλιο θα επιθυμούσε επίσης να ενημερωθεί 
σχετικά με τη μελλοντική χρήση του υδατικού συστήματος της πηγής Bleach Lough αφού 
διακοπεί η άντληση πόσιμου νερού από αυτήν.

Παρασχέθηκαν στην Επιτροπή οι απαιτούμενες πληροφορίες από την Ιρλανδία σχετικά με 
την ποιότητα των υδάτων του ποταμού Deel. Οι αναλύσεις καταδεικνύουν ότι τα δείγματα 
που λήφθηκαν από το σημείο άντλησης συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές ποιότητας που 
ορίζονται από την οδηγία 75/440/ΕΚ.

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε επίσης ότι «η απόφαση σχετικά με τη χρήση της πηγής Bleach 
Lough θα ληφθεί όταν διακοπεί στο μέλλον η άντληση νερού από εκεί. Η όποια σχετική 
απόφαση θα ληφθεί τότε, αφού εξεταστούν όλες οι επωφελείς χρήσεις της λίμνης».

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση προς το παρόν να διαπιστώσει παραβίαση της οδηγίας 

                                               
1 ΕΕ L 194/25.7.1975, σελ. 26. Οδηγία περί της απαιτουμένης ποιότητος των υδάτων επιφάνειας που 
προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος.
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75/440/ΕΚ ή του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, μολονότι η 
εν λόγω οδηγία καταργήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, 
2000/60/ΕΚ, οι απαιτήσεις ποιότητας της οδηγίας 75/440/ΕΚ ισχύουν ακόμα, καθώς η οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα ορίζει ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η ποιότητα των υδατικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος (άρθρο 7).

Ανεξάρτητα από τη μελλοντική χρήση της Bleach Lough, πρέπει να τηρηθούν οι σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και, κατά συνέπεια, συστήνεται στον αναφέροντα 
να απευθυνθεί πάλι στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή όταν θα διαθέτει στοιχεία που θα 
καταδεικνύουν ότι γίνεται χρήση της Bleach Lough με τρόπο που αντιβαίνει στην εν λόγω 
οδηγία.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010 

Η Επιτροπή εξέτασε την επιστολή του αναφέροντος της 29ης Μαΐου 2009 και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται η νομική βάση για να παρέμβει στην υπόθεση αυτή, όπως έχει 
ήδη δηλώσει. Τα θέματα που θίγονται στην αναφορά εμπίπτουν δικαιωματικά στις 
αρμοδιότητες των ιρλανδικών αρχών δικαστηρίων και φορέων στο πλαίσιο των κυρίαρχων 
εθνικών κανόνων και διαδικασιών.

Ο αναφέρων θα ενημερωθεί κατά τον δέοντα τρόπο για τη θέση της Επιτροπής γραπτώς. 


