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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Dan Foley, ír állampolgár által a Kildimo és Pallaskenry vízkészletek 
megőrzésével foglalkozó bizottsága nevében benyújtott, 0083/2006. számú petíció 
a helyi hatóságok részéről a Kildimo és Pallaskenry térség vízadó forrásának 
megváltoztatására irányuló szándékról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy annak ellenére, hogy Kildimo és Pallaskenry térségében (a 
Bleach Lough-i forrásból) biztosított jelenlegi vízellátás nagyon jó minőségű, és hogy a helyi 
lakosok a továbbiakban is fenn kívánják azt tartani, a helyi hatóság azt tervezi, hogy a 
Shannon Torkolati Vízellátó Program égisze alatt a Deel folyóhoz történő csatlakozás 
létrehozásával felváltja a jelenlegi vízellátó forrást. A petíció benyújtója szerint egy ilyen 
intézkedés súlyosan káros hatással lenne a fent említett területeken élő lakosok egészségére. 
Kijelenti, hogy amellett, hogy a Deel folyó szennyezett, a Shannon Torkolati Víztisztító Telep 
nagy mennyiségben használ különböző vegyszereket a víz kezelésére. A petíció benyújtója az 
Európai Parlament azonnali intézkedését kéri annak biztosítására, hogy a tervet állítsák le, és 
hogy a helyi lakosok érdekeit ne hagyják figyelmen kívül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. május 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. november 10.

A petíció benyújtója kifejti, hogy bár a szennyezetlen Bleach Lough forrás már több mint 50 
éve jó minőségű ivóvízzel látja el Kildimo és Pallaskenry térségét, a helyi hatóság ezen 
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vízadó forrás feladását tervezi, és helyette a Deel folyóból kíván vizet nyerni, amely eddig is a 
Shannon Torkolati Vízellátó Program fő vízkiemelési pontja volt. A petíció benyújtója szerint 
egy ilyen intézkedés súlyosan káros hatással lenne a fent említett területeken élő lakosok 
egészségére. A petíció benyújtója kifejti továbbá, hogy a Deel folyó kezeletlen szennyvíztől 
és elhullott állattetemektől szennyezett, és a Shannon Torkolati Víztisztító Telepnek nagy 
mennyiségben kell használnia különböző vegyszereket a víz tisztítására.  A petíció benyújtója 
ezen felül sérelmezi, hogy a Kildimo és Pallaskenry térségében élő lakosok véleményét a 
tiltakozások és demonstrációk ellenére sem vették figyelembe. 

A vonatkozó jogszabályok: 98/83/EK irányelv1 (A Tanács irányelve az emberi fogyasztásra 
szánt víz minőségéről – irányelv az ivóvízről) valamint a 75/440/EK irányelv2 (a 
tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről). 

A Bizottság tájékoztatást kért az ír hatóságoktól, amelyek megerősítették, hogy a vízkiemelés 
forrásának áthelyezése a Bleach Lough forrásból a Deel folyóba az alábbi szempontok alapján 
került elhatározásra:

 Limerick Városi Tanácsának a Bleach Lough megfelelősségéről végzett felmérése szerint 
a forrás szennyeződésnek van kitéve. 

 A vizsgálat ugyancsak rámutatott, hogy a vonatkozó térségre tervezett vízigény (3400 
m³/nap) elfogadhatatlan vízszint-csökkenéshez vezetne a Bleach Lough forrásban.

 A vízellátásnak a Shannon Torkolati Vízellátóból történő biztosítása hatékonyabban és 
gazdaságosabban megoldható lenne, mint a Bleach Lough vízellátó létesítményeinek 
felújításán keresztül.

Egy közvéleménykutatást követően a Városi Tanács 2002-ben az alábbi jelentést tette közzé: 
„a közvéleménykutatásban részt vevők és a kérdésekre választ adók 8,6 %-a ellenezte, hogy 
vízadó forrásukat megváltoztassák, a megkérdezettek 34,6 %-a egyéb véleményen volt, vagy 
nem foglalt állást, és mintegy 57% volt azoknak az aránya, akik az új vízadó forrás mellett 
tették le voksukat. Összességében a megkérdezettek 91%-a vagy nem foglalt állást, vagy azon 
a véleményen volt, hogy a jelenlegi vízellátásból nyert víz minőségének, nyomásának stb. 
megbízhatatlanságából eredő nehézségek miatt elengedhetetlen egy új vízadó forrás 
kijelölése.”

A Bizottság maga is ellenőrizte a Bleach Lough forrásból eredő és a Shannon Torkolati 
Víztisztító Telepről kinyert ivóvíz minőségét. Az Írország által közzétett 2004. évi adatok 
alapján mindkét vízellátó övezet láthatóan teljes mértékben megfelel az ivóvízről szóló 
irányelv rendelkezéseinek. 

A víz vegyszerekkel történő tisztítása bevett eljárás, az ivóvízről szóló irányelv pedig 
pontosan meghatározza az emberi fogyasztásra szánt vízben engedélyezett vegyi anyagok 
koncentrációjának határértékét. Ezeket a határértékeket betartják. 

Annak érdekében, hogy a 75/440/EK irányelvvel való megfelelőségről meggyőződjön, a 
Bizottság tájékoztatást kért az ír hatóságoktól a Shannon Torkolati Vízellátó Program 
vízkiemelési pontjánál a Deel folyóból kinyert víz minőségének jelenlegi adatairól, azonban 
                                               
1 HL L 330., 1998.12.5., 32. o.
2 HL L 194., 1975.7.25., 26. o.



CM\829611HU.doc 3/4 PE380.895v03-00

HU

ezen információkat eddig nem kapta meg.

Összegzésképpen, az ivóvízről szóló irányelv rendelkezéseinek megsértése nem mutatható ki. 
Vizsgálat van ugyanakkor folyamatban a 75/440/EK irányelvnek való megfelelőség 
ellenőrzése tárgyában. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja a Petíciós Bizottságot a további 
fejleményekről.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2008. június 10.

A petíció benyújtója azzal érvel, hogy bár a szennyezetlen Bleach Lough forrás biztosította 
Kildimo és Pallaskenry térség jó minőségű ivóvízellátását több mint 50 évig, a helyi 
közigazgatás ezen ellátás megszüntetését mérlegeli, és a Deel folyóból tervezi kivonni a vizet. 
A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Deel folyót állattetemek és tisztítatlan szennyvíz 
szennyezi. Azzal is érvel, hogy vegyi anyagokra van szükség a Deel folyóból származó víz 
kezeléséhez, továbbá hogy a tiltakozások és tüntetések ellenére sem veszik figyelembe a 
polgárok kívánságait. 

A Petíciós Bizottság 2007. február 26-i ülésén a Bizottság kifejtette véleményét a vegyi 
anyagok vízkezelési folyamatban való felhasználásával kapcsolatban. Megjegyzéseket fűzött 
továbbá a petíció benyújtójának azon állításához is, hogy nem tartottak nyilvános 
konzultációt. Ezekkel a pontokkal kapcsolatban nem lehetett megállapítani a jogsértést. 

Ugyanezen parlamenti bizottsági ülésen a Bizottság hangsúlyozta, hogy Írország elküldte a 
Bizottságnak a Deel folyó vízminőségi adatait a 2004. januártól 2006. augusztusig terjedő 
időszakra vonatkozóan. Az adatok azt mutatták, hogy a vízminőség teljes mértékben megfelel 
a 75/440/EGK irányelvnek1.

A további információkérés során a Parlament bekérte a Deel folyó vízminőségi adatait a 2006. 
szeptembertől 2007. júniusig terjedő időszakra vonatkozóan annak ellenőrzése érdekében, 
hogy a folyó vízminősége megfelelt-e a 75/440/EGK irányelvnek ebben az időszakban. A 
Parlament arról is tájékozódni kívánt, hogy miképp hasznosítják a Bleach Lough-i víztestet az 
ivóvízkivétel megszüntetése után. 

A Bizottság megkapta Írországtól a Deel folyó vízminőségével kapcsolatban kért adatokat. Az 
elemzés eredménye szerint a vízkivételi pontoknál vett vízminták teljesítik a 75/440/EGK 
irányelvben meghatározott minőségi előírásokat. 

A Bizottságot arról is tájékoztatták, hogy „a Bleach Lough hasznosításáról akkor döntenek, 
amikor a későbbiekben megszűnik a vízkivétel. Minden ezzel kapcsolatos döntést abban az 
időpontban fognak meghozni, a tó valamennyi kedvező hasznosítási módját mérlegelve”. 

A Bizottság jelenleg nem tudja megállapítani a 75/440/EGK irányelv vagy az EU 
környezetvédelmi jogszabályainak megsértését.  Meg kell jegyezni, hogy ezt az irányelvet 
ugyan 2007. december 31-én hatályon kívül helyezte a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv 

                                               
1 HL L 194., 1975.7.25., 26. o. Az ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről szóló irányelv.
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(WFD), a 75/440/EGK irányelv minőségi követelményei még mindig érvényesek, mivel a 
WFD kimondja, hogy az ivóvízkivételre használt víztestek minősége nem romolhat (WFD 7. 
cikk).  

A későbbi hasznosítástól függetlenül a Bleach Lough forrás esetében be kell tartani a WFD 
rendelkezéseit, ezért a petíció benyújtójának az tanácsolható, hogy akkor forduljon újra a 
Parlamenthez és a Bizottsághoz, ha olyan információk állnak a rendelkezésére, amelyek azt 
mutatják, hogy a Bleach Lough forrást az irányelvnek nem megfelelő módon hasznosítják.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtójának 2009. május 29-i levelét, és úgy találta, 
hogy a Bizottság nem rendelkezik jogalappal az említett ügyben való beavatkozás 
tekintetében.  A petícióban felvetett kérdések az ír hatóságok, bíróságok és testületek saját 
szuverén nemzeti szabályai és eljárásai alá tartoznak, és azok legitim jogát és felelősségét 
képezik.

A petíció benyújtója megfelelő írásbeli tájékoztatást kapott a Bizottság álláspontjáról.


