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Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0083/2006 dėl vietos valdžios institucijų ketinimo pakeisti vandens 
tiekimo Kildimo ir Palaskenrio (angl. Pallaskenry) teritorijoms šaltinį, kurią 
pateikė Airijos pilietis Dan Foley Kildimo ir Palaskenrio (angl. Pallaskenry) 
vandens surinkimo komiteto vardu, 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad nepaisant labai geros dabartinio vandens tiekimo kokybės 
Kildimo ir Palaskenrio (angl. Pallaskenry) teritorijoms iš Bleach Lough šaltinio ir piliečių 
noro palikti jį tokį, koks jis yra, vietos administracija ketina pakeisti šį tiekimo šaltinį, 
įtraukdama Dilo (angl. Deel) upę į Šanono (angl. Shannon) upės žiočių vandens tiekimo 
sistemą. Peticijos pateikėjas mano, kad tokie veiksmai smarkiai pakenktų abiejų pirmiau 
minėtų teritorijų piliečių sveikatai. Jis tvirtina, kad nepaisant to, kad Dilo (angl. Deel) upė yra 
užteršta, Šanono (angl. Shannon) žiočių nuotekų valymo stotyje vandeniui valyti naudojama 
daugybė įvairių cheminių medžiagų . Prašo Parlamento nedelsiant reaguoti siekiant užtikrinti, 
kad šis projektas būtų sustabdytas ir kad būtų atsižvelgta į piliečių norus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2006 m. gegužės 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. lapkričio 10 d.

Peticijos pateikėjas teigia, kad nors ir neužteršta Bleach Lough srovė 50 metų buvo geros 
kokybės geriamojo vandens šaltinis Kildimo ir Palaskenrio (angl. Pallaskenry) teritorijoms, 
vietos administracija mano atsisakyti šio tiekimo šaltinio ir ketina imti vandenį iš Dilo 
(angl. Deel)  upės, kuri jau yra pagrindinis vandens išgavimo šaltinis iš Šanono 
(angl. Shannon) upės žiočių vandens tiekimo sistemos. Peticijos pateikėjas mano, kad tokie 
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veiksmai smarkiai pakenktų abiejų pirmiau minėtų teritorijų piliečių sveikatai. Jis teigia, kad 
Dilo (angl. Deel)  upė yra užteršta mirusiais gyvūnais, neapdirbtais nutekamaisiais 
vandenimis, ir kad Šanono (angl. Shannon) žiočių nuotekų valymo stotyje vandens valymui 
naudojama daug įvairių cheminių medžiagų.  Be to, peticijos pateikėjas tvirtina, kad, 
nepaisant protestų ir demonstracijų, nebuvo atsižvelgta į Kildimo ir Palaskenrio 
(angl. Pallaskenry) piliečių norus.

Susiję teisės aktai yra Direktyvos 98/83/EB1 (Direktyva dėl žmonėms vartoti skirto vandens 
kokybės – geriamojo vandens direktyva) ir 75/440/EB2 (Direktyva dėl paviršinio vandens, 
skirto geriamajam vandeniui imti, kokybės valstybėse narėse reikalavimų).  

Komisija paprašė informacijos Airijos valdžios institucijų, kurios patvirtino, kad buvo 
nuspręsta Bleach Lough šaltinio vandens ėmimo zoną pakeisti Dilo (angl. Deel) upės zona dėl 
šių aplinkybių:

 Limeriko miesto tarybai įvykdžius Bleach Lough telkinio tinkamumo peržiūrą, nustatyta, 
kad telkinys yra jautrus taršai. 

 Peržiūroje taip pat nurodyta, kad dėl numatytos vandens paklausos (3400 m³ per dieną) 
susijusiose teritorijose labai smarkiai sumažėtų Bleach Lough vandens lygis.

 Tiekti vandenį iš Šanono (angl. Shannon) upės žiočių būtų veiksmingiau ir ekonomiškiau 
nei modernizuoti Bleach Lough įrenginius.

Remdamasi viešomis konsultacijomis miesto taryba 2002 m. pranešė, kad 8,6 proc. žmonių, 
dalyvavusių viešoje konsultacijoje ir užpildžiusių klausimyną, pasisakė prieš jų vandens 
tiekimo šaltinio pakeitimą, 34,6 proc. šiuo klausimu pateikė bendrus komentarus arba 
nepateikė jokių komentarų ir beveik 57 proc. reikalavo naujo vandens tiekimo šaltinio. 
Apskritai, daugiau kaip 91 proc. žmonių arba nepateikė jokio komentaro, arba pritarė, kad jie 
bus aprūpinti nauju vandens šaltiniu, atsižvelgiant į sunkumus dėl esamo jų vandens tiekimo, 
susijusius su vandens kokybės patikimumu, slėgiu ir t.t.

Komisija taip pat patikrino geriamo vandens, tiekiamo iš Bleach Lough šaltinio ir iš Šanono 
(angl. Shannon) upės žiočių nuotekų valymo stoties, kokybę. Pagal 2004 m. Airijos pateiktus 
duomenis, abi vandens tiekimo zonos visiškai atitinka Geriamojo vandens direktyvos 
nuostatas. 

Cheminių medžiagų naudojimas valant vandenį yra normali procedūra ir Geriamojo vandens 
direktyvoje patikslinama maksimali cheminių medžiagų, kurios gali likti vartotojams 
tiekiamame vandenyje, koncentracija. Šių didžiausių verčių yra laikomasi. 

Siekdama patikrinti, ar laikomasi Direktyvos 75/440/EB, Komisija Airijos valdžios institucijų 
paprašė jai pateikti nesenus duomenis, susijusius su Dilo (angl. Deel) vandens kokybe Šanono 
(angl. Shannon) upės žiočių vandens tiekimo sistemos atžvilgiu, bet šios informacijos dar 
negavo. 

Daroma išvada, kad negali būti rastas joks Geriamojo vandens direktyvos pažeidimas. 
Vykdomas tyrimas siekiant patikrinti, ar laikomasi Direktyvos 75/440/EB. Komisija toliau 
                                               
1 OL L 194, 1975 7 25, p. 26.
2 OL L 330, 1998 12 5, p. 32.
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informuos Peticijų komitetą apie rezultatus.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. birželio 10 d.

Peticijos pateikėjas teigia, kad nors ir neužteršta Bleach Lough srovė 50 metų buvo geros 
kokybės geriamojo vandens šaltinis Kildimo ir Palaskenrio (angl. Pallaskenry) teritorijoms, 
vietos administracija mano atsisakyti šio tiekimo šaltinio bei ketina imti vandenį iš Dilo 
(angl. Deel) upės. Peticijos pateikėjas teigia, kad Dilo (angl. Deel) upė yra užteršta negyvais 
gyvūnais ir neapdirbtais nutekamaisiais vandenimis. Jis taip pat teigia, kad Dilo (angl. Deel) 
vandens valymui reikia naudoti chemines medžiagas, ir kad nepaisant protestų ir 
demonstracijų neatsižvelgiama į piliečių norus. 

Per 2007 m. vasario 26 d. Peticijų komiteto posėdį Komisija pareiškė savo nuomonę dėl 
cheminių medžiagų naudojimo vandens apdorojimo proceso metu. Ji taip pat pakomentavo 
peticijos pateikėjo pareiškimą, kuriame teigiama, kad nebuvo suorganizuota jokia vieša 
konsultacija. Dėl šių klausimų negali būti nustatytas joks pažeidimas. 

To paties komiteto posėdžio metu Komisija pabrėžė, kad Airija jai nusiuntė duomenis, 
susijusius su Dilo (angl. Deel) upės 2004 m. sausio mėn. – 2006 m. rugpjūčio mėn. vandens 
kokybės duomenimis. Šiais duomenimis įrodoma, kad yra pilnai laikomasi Direktyvos 
75/440/EB1

Kitame prašyme suteikti informaciją Parlamentas prašė 2006 m. rugsėjo mėn. – 2007 m. 
birželio mėn. laikotarpio duomenų dėl Dilo (angl. Deel) upės vandens kokybės, siekdamas 
patikrinti, ar šiuo laikotarpiu upė atitinka Direktyvos 75/440/EB reikalavimus. Parlamentas 
taip pat norėjo būti informuotas apie Bleach Lough vandens telkinio naudojimą, kai tik bus 
sustabdytas geriamo vandens ėmimas. 

Komisija iš Airijos gavo reikalaujamą informaciją dėl Dilo (angl. Deel) upės vandens 
kokybės. Tyrimai parodo, kad išgavimo vietose paimti vandens mėginėliai atitinka 
Direktyvoje 75/440/EB nustatytus standartus. 

Komisijai taip pat buvo pranešta, kad sprendimas dėl Bleach Lough naudojimo bus priimtas, 
kai tik bus nutrauktas geriamojo vandens ėmimas. Iki to laiko bus priimti atitinkami 
sprendimai, atsižvelgiant į visus svarbius, naudingus ežero naudojimo būdus. 

Komisija šiuo metu negali nustatyti jokio Direktyvos 75/440/EB ar ES aplinkos apsaugos 
teisės pažeidimo.  Turi būti nurodyta, kad nors ši direktyva buvo panaikinta pritaikius 2007 m. 
gruodžio 31 d. Vandens pagrindų direktyvą 2000/60/EB (VPD), vis dar galioja Direktyvoje 
75/440/EB pateikti kokybės reikalavimai, kadangi VPD (7 straipsnyje) teigiama, kad vandens 
telkinių, naudojamų geriamajam vandeniui išgauti, kokybė negali blogėti.  

Bleach Lough šaltinis, nepriklausomai nuo to kaip jis bus naudojamas ateityje, turėtų atitikti 
VPD atitinkamas nuostatas. Taigi peticijos teikėjui rekomenduojame dar kartą kreiptis į 
Parlamentą ir Komisiją, jei jis turi įrodymų, kad Bleach Lough naudojamas nesilaikant šios 

                                               
1 OL L 194, 1975 7 25, p. 26. Direktyva dėl paviršinio vandens, skirto geriamajam vandeniui imti, kokybės 
reikalavimų.
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direktyvos.

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Komisija išnagrinėjo peticijos pateikėjo 2009 m. gegužės 29 d. laišką ir nusprendė, kad, kaip 
jau minėta, nėra jokio teisinio pagrindo Komisijai kištis į šią bylą.  Peticijoje keliami 
klausimai yra Airijos institucijų, teismų ir įstaigų teisėta teisė ir atsakomybė, įeinanti į jų 
suverenias nacionalines taisykles ir procedūras.

Peticijos pateikėjas apie Komisijos poziciją buvo tinkamai informuotas raštu.


