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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0083/2006, którą złożył Dan Foley (Irlandia) w imieniu Komitetu Retencji
Wody w Kildimo i Pallaskenry, w sprawie planowanej przez władze lokalne 
zmiany źródła dostaw wody dla obszaru Kildimo i Pallaskenry

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że mimo bardzo dobrej jakości wody dostarczanej obecnie 
do Kildimo i Pallaskenry (ze źródła Bleach Lough) oraz życzenia obywateli, by utrzymać ten 
stan, lokalna administracja rozważa zastąpienie źródła dostaw poprzez połączenie rzeki Deel 
z systemem dostaw wody ujścia rzeki Shannon. Składający petycję utrzymuje, że takie 
działanie miałoby poważne skutki zdrowotne dla mieszkańców wyżej wymienionego obszaru. 
Uważa on, że oprócz faktu, że rzeka Deel jest zanieczyszczona, stacja uzdatniania wody 
z ujścia rzeki Shannon używa do oczyszczania wody dużych ilości różnych substancji 
chemicznych. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
natychmiastowego działania, w celu zagwarantowania, że realizacja projektu zostanie 
powstrzymana, a życzenia obywateli nie będą lekceważone.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 maja 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji na mocy art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

Składający petycję twierdzi, że chociaż niezanieczyszczone źródło Bleach Lough dostarcza 
dobrej jakości wody pitnej dla Kildimo i Pallaskenry od ponad 50 lat, lokalna administracja 
rozważa zaniechanie korzystania z tego źródła na rzecz poboru wody z rzeki Deel, która już 
teraz stanowi główny punkt poboru wody systemu dostaw wody ujścia rzeki Shannon. 
Składający petycję utrzymuje, że takie działanie miałoby poważne skutki zdrowotne dla 



PE380.895v03-00 2/4 CM\829611PL.doc

PL

mieszkańców wyżej wymienionego obszaru. Twierdzi, że rzekę Deel zanieczyszczają martwe 
zwierzęta i nieoczyszczone ścieki oraz że stacja uzdatniania wody z ujścia rzeki Shannon 
musi stosować ogromne ilości substancji chemicznych w celu oczyszczenia wody.  Ponadto 
składający petycję twierdzi, że pomimo protestów i demonstracji w ogóle nie uwzględniono 
życzeń mieszkańców Kildimo i Pallaskenry.

Akty prawne mające zastosowanie w tym przypadku to dyrektywy 98/83/WE1 (dyrektywa 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – dyrektywa o wodzie pitnej) 
i 75/440/WE2 (dyrektywa dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych 
przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej). 

Komisja Europejska zwróciła się o informacje do władz irlandzkich, które potwierdziły, 
że o zmianie ujęcia wody ze źródła Bleach Lough na rzekę Deel zadecydowano na podstawie 
następujących argumentów:

 Podczas kontroli zdatności źródła Bleach Lough przeprowadzonej przez Radę Miasta 
Limerick stwierdzono, że źródło to jest narażone na zanieczyszczenie. 

 W toku kontroli zaznaczono również, że przewidywane zapotrzebowanie na wodę (3400 
m³/dziennie) dla przedmiotowych obszarów doprowadziłoby do niedopuszczalnego 
poziomu eksploatacji Bleach Lough.

 Zapewnienie wody z ujścia rzeki Shannon byłoby skuteczniejsze i bardziej ekonomiczne 
niż modernizacja infrastruktury Bleach Lough.

Po publicznych konsultacjach w 2002 r. Rada Miejska doniosła, że „8,6% osób, które wzięły 
udział w konsultacjach publicznych i wypełniły kwestionariusze, opowiedziało się przeciwko 
zmianie dotychczasowego źródła zaopatrzenia w wodę, 34,6% sformułowało ogólne 
spostrzeżenia lub nie miało zdania, a 57% opowiedziało się za nowym źródłem zaopatrzenia 
w wodę. Ogółem 91% osób nie miało zdania lub opowiedziało się za zapewnieniem nowego 
źródła wody z powodu trudności związanych z jakością wody, ciśnieniem itp. 
dotychczasowego źródła.”

Komisja Europejska zweryfikowała również jakość wody pitnej dostarczanej ze źródła Bleach 
Lough i z ujścia rzeki Shannon.  Zgodnie z danymi z 2004 r. dostarczonymi przez Irlandię 
obydwie strefy zaopatrzenia w wodę wykazują pełną zgodność z dyrektywą o wodzie pitnej. 

Stosowanie chemikaliów do oczyszczania wody pitnej jest normalną procedurą, a dyrektywa 
o wodzie pitnej określa maksymalne stężenia substancji chemicznych, które mogą pozostać 
w wodzie dostarczanej konsumentom. Te maksymalne wartości są przestrzegane. 

W celu sprawdzenia zgodności z dyrektywą 75/440/WE Komisja Europejska zwróciła się do 
władz irlandzkich o najnowsze dane na temat jakości wody z rzeki Deel w punkcie poboru 
wody należącym do systemu dostaw wody ujścia rzeki Shannon, lecz jak do tej pory nie 
otrzymała tych informacji.

Podsumowując, nie można wskazać żadnego naruszenia dyrektywy o wodzie pitnej. Trwa 
dochodzenie w celu sprawdzenia zgodności z dyrektywą 75/440/WE. Komisja Europejska 
                                               
1 Dz. U. L 330 z 5.12.1998, s.32
2 Dz. U. L 194 z 25.7.1975, s.26
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będzie informowała Komisję Petycji o jego wynikach.”

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Składający petycję twierdzi, że chociaż niezanieczyszczone źródło Bleach Lough dostarcza 
dobrej jakości wody pitnej dla Kildimo i Pallaskenry od ponad 50 lat, lokalna administracja 
rozważa zaniechanie korzystania z tego źródła na rzecz poboru wody z rzeki Deel. Składający 
petycję utrzymuje, że rzekę Deel zanieczyszczają martwe zwierzęta i nieoczyszczone ścieki. 
Utrzymuje on też, że w celu oczyszczenia wody z rzeki Deel konieczne jest stosowanie 
ogromnych ilości substancji chemicznych, a pomimo protestów i demonstracji w ogóle nie 
uwzględniono życzeń mieszkańców Kildimo i Pallaskenry. 

Na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 26 lutego 2007 r. Komisja wyraziła opinię na temat 
stosowania chemikaliów w procesie oczyszczania. Skomentowała też oświadczenie 
składającego petycję w sprawie nieprzeprowadzenia konsultacji publicznych. W odniesieniu 
do tych kwestii nie można stwierdzić żadnych naruszeń. 

Na tym samym posiedzeniu Komisja podkreśliła, że Irlandia przesłała jej dane dotyczące 
jakości wody w rzece Deel obejmujące okres od stycznia 2004 r. do sierpnia 2006 r. Dane 
te pokazują pełną zgodność z dyrektywą 75/440/WE1.

W kolejnym wniosku o przekazanie informacji Parlament wystąpił o dane dotyczące jakości 
wody w rzece Deel za okres od września 2006 r. do czerwca 2007 r., tak aby stwierdzić, czy
w tym czasie rzeka spełniała wymogi dyrektywy 75/440/WE. Parlament pragnął też uzyskać 
informacje na temat wykorzystania akwenu Bleach Lough po zakończeniu poboru wody 
pitnej. 

Komisja uzyskała od Irlandii żądane informacje na temat jakości wody w rzece Deel. Analizy 
wykazały, że próbki wody pochodzące z punktu poboru spełniają standardy jakości określone 
w dyrektywie 75/440/WE. 

Komisja została też poinformowana, że „decyzja dotycząca wykorzystania Bleach Lough 
zostanie podjęta po zakończeniu poboru wody w przyszłości. Każda podjęta w owym czasie 
decyzja będzie uwzględniać wszelkie korzyści związane z korzystaniem z jeziora”. 

Na obecnym etapie Komisja nie może stwierdzić żadnego naruszenia dyrektywy 75/440/WE 
czy prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska.  Należy odnotować, że choć dyrektywa ta 
została w dniu 31 grudnia 2007 r. uchylona Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE 
(RDW), wymogi jakościowe dyrektywy 75/440/ WE nadal obowiązują, ponieważ RDW 
stanowi, że jakość zbiorników wodnych wykorzystywanych do poboru wody pitnej nie może 
ulec obniżeniu (art. 7 RDW).  

                                               
1 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 26 - Dyrektywa dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych 
przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w państwach członkowskich.
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Bez względu na przyszłe wykorzystanie, w odniesieniu do Bleach Lough konieczne jest 
przestrzeganie właściwych przepisów RDW. Należy zatem zalecić składającemu petycję, 
by ponownie zwrócił się do Parlamentu i Komisji, kiedy uzyska informacje świadczące, iż 
jezioro Bleach Lough jest wykorzystywane w sposób niezgodny z tą dyrektywą.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Komisja rozpatrzyła pismo składającego petycję z dnia 29 maja 2009 r. i stwierdziła, iż nie 
ma podstawy prawnej do interwencji w tej sprawie, co zostało już stwierdzone. Kwestie 
poruszone w petycji należą do kompetencji władz, sądów i organów irlandzkich w ramach 
suwerennych praw i procedur krajowych.

Składający petycję został należycie poinformowany na piśmie o stanowisku Komisji.


