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Comisia pentru petiții

2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0083/2006, adresată de Dan Foley, de naționalitate irlandeză, în numele 
Comitetului pentru păstrarea apei în Kildimo și Pallaskenry, privind intenția 
autorităților locale de a modifica sursa de alimentare cu apă în zonele Kildimo și 
Pallaskenry.

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, în ciuda calității foarte bune a sursei actuale de alimentare cu apă 
pentru zonele Kildimo și Pallaskenry (din Bleach Lough Spring) și a dorinței cetățenilor de a 
o păstra așa cum este, administrația locală ia în considerare înlocuirea acestei surse de 
alimentare, prin stabilirea unei legături cu râul Deel în cadrul Planului de alimentare cu apă 
din Estuarul Shannon. Petiționarul susține că o astfel de acțiune ar dăuna grav sănătății 
cetățenilor din zona sus-menționată. Petiționarul susține că, pe lângă faptul că râul Deel este 
poluat, stația de epurare a apei din Estuarul Shannon utilizează cantități mari de diverse 
substanțe chimice pentru a trata apa. Petiționarul solicită Parlamentului European luarea unei 
măsuri imediate pentru a asigura că dorințele cetățenilor nu vor fi ignorate și că proiectul va fi 
oprit.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 mai 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform 
articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006,

Petiționarul susține că, deși Bleach Lough Spring a constituit sursa de alimentare cu apă 
potabilă de foarte bună calitate în zonele Kildimo și Pallaskenry timp de mai mult 50 de ani, 
administrația locală ia în considerare abandonarea acestei surse de alimentare și captarea de 
apă din râul Deel, care constituie deja principalul punct de captare pentru Planul de alimentare 



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

RO

cu apă din Estuarul Shannon. Petiționarul susține că o astfel de acțiune ar dăuna grav sănătății 
cetățenilor din zona sus-menționată. Acesta susține că râul Deel este poluat cu animale moarte 
și apă brută de canal și că stația de epurare a apei din Estuarul Shannon trebuie să utilizeze 
mari cantități de diferite substanțe chimice pentru a trata apa.  Mai mult, petiționarul susține 
că nu au fost luate în considerare dorințele cetățenilor din Kildimo și Pallaskenry, în ciuda 
protestelor și demonstrațiilor.

Normele legislative aplicabile sunt directivele 98/83/CE1 (Directiva privind calitatea apei 
destinate consumului uman) și 75/440/CE2 (Directiva privind calitatea apei de suprafață 
destinate preparării apei potabile în statele membre).  

Comisia a solicitat informații de la autoritățile irlandeze, care au confirmat faptul că 
schimbarea zonei de captare de la Bleach Lough Spring la râul Deel a fost hotărâtă având în 
vedere următoarele considerații:

 O evaluare a caracterului corespunzător al sursei Bleach Lough de către consiliul 
municipal Limerick a concluzionat că sursa era expusă la poluare. 

 Evaluarea a indicat, de asemenea, că cererea de apă proiectată (3400 m³/pe zi) ar conduce 
la niveluri inacceptabil de scăzute ale apei în Bleach Lough.

 Furnizarea apei din sursa de alimentare Estuarul Shannon ar fi mai eficientă și mai 
economică decât modernizarea facilităților din Bleach Lough.

În urma consultării publice, consiliul municipal a raportat în 2002 că „8,6% din persoanele 
care au participat la consultarea publică și care au completat chestionarele au fost împotriva 
modificării sursei lor de alimentare cu apă, 34,6% nu au comentat sau au făcut comentarii 
generale și în jur de 57% au solicitat noua sursă de alimentare cu apă. În total, peste 91% din 
persoane nu au comentat în vreun fel sau au fost în favoarea furnizării de la o nouă sursă de 
alimentare cu apă din cauza dificultăților întâmpinate legate de siguranța calității apei, a 
presiunii etc. a sursei lor existente.”

Comisia a verificat, de asemenea, calitatea apei potabile furnizate de la Bleach Lough Spring 
și de la stația de epurare Estuarul Shannon. Pe baza datelor din 2004 furnizate de Irlanda, 
ambele zone de alimentare cu apă dovedesc respectarea deplină a directivei privind apa 
potabilă. 

Utilizarea substanțelor chimice pentru a trata apa este o procedură normală, iar directiva 
privind apa potabilă precizează concentrațiile maxime de substanțe chimice care pot rămâne 
în apă atunci când aceasta este distribuită la consumatori. Aceste valori maxime sunt 
respectate. 

Pentru a verifica respectarea Directivei 75/440/CE, Comisia a solicitat autorităților irlandeze 
date recente privind calitatea apei râului Deel la punctul de captare al Planului de alimentare 
cu apă din Estuarul Shannon, dar nu a primit încă aceste informații.

În concluzie, nu a fost identificată nicio încălcare a directivei privind apa potabilă. Se 
desfășoară o investigație pentru a verifica respectarea Directivei 75/440/CE. Comisia va 
                                               
1 JO L 330, 5.12.1998, p.32
2 JO L 194, 25.7.1975, p. 26
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informa Comisia pentru petiții în legătură cu rezultatul acesteia.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 iunie 2008.

Petiționarul susține că, deși izvorul nepoluat Bleach Lough a constituit sursa de apă potabilă 
de bună calitate pentru zonele Kildimo și Pallaskenry timp de mai mult de 50 de ani, 
administrația locală ia în considerare abandonarea acestei surse și intenționează să capteze apă 
din râul Deel. Petiționarul declară că râul Deel este poluat cu animale moarte și apă brută de 
canal. Petiționarul susține, de asemenea, că pentru tratarea apei din râul Deel sunt necesare 
substanțe chimice și că dorințele cetățenilor nu sunt luate în considerare, în ciuda protestelor 
și demonstrațiilor. 

În cursul reuniunii Comisiei pentru petiții din 26 februarie 2007, Comisia și-a exprimat opinia 
privind utilizarea substanțelor chimice în procesul de epurare. Comisia a făcut comentarii, de 
asemenea, cu privire la declarația petiționarului potrivit căreia nu a avut loc nicio consultare 
publică. Cu privire la aceste puncte, nu s-a identificat nicio încălcare. 

La aceeași reuniune, Comisia a subliniat că Irlanda a trimis Comisiei datele privind calitatea 
apei din râul Deel pentru perioada cuprinsă între ianuarie 2004 și august 2006. Datele au 
indicat respectarea deplină a Directivei 75/440/CE1.

Printr-o cerere suplimentară de informații, Parlamentul a solicitat date privind calitatea apei 
râului Deel pentru perioada septembrie 2006 – iunie 2007 pentru a verifica dacă aceasta a 
respectat Directiva 75/440/CE pe parcursul perioadei în cauză. De asemenea, Parlamentul a 
dorit să fie informat în legătură cu destinația care se va da acumulării de apă Bleach Lough 
odată cu încheierea captării de apă potabilă. 

Comisia a obținut de la Irlanda informațiile solicitate privind calitatea apei râului Deel. 
Analizele arată că probele de apă prelevate de la punctul de captare respectă standardele de 
calitate stabilite de Directiva 75/440/CE. 

Comisia a fost, de asemenea, informată că „decizia privind exploatarea Bleach Lough va fi 
luată atunci când, în viitor, captarea de apă va înceta. În acel moment se va lua o decizie în 
cauză, luând în considerare toate utilizările avantajoase relevante ale lacului”. 

Comisia nu poate, în prezent, să identifice nicio încălcare a Directivei 75/440/CE sau a 
legislației de mediu a UE.  Trebuie observat faptul că, deși directiva în cauză a fost abrogată 
la 31 decembrie 2007 de Directiva Cadru privind Apa, 2000/60/CE (WFD), cerințele de 
calitate ale Directivei 75/440/CE rămân valabile, deoarece WFD stipulează că nu este permisă 
deteriorarea calității acumulărilor de apă utilizate pentru captarea apei potabile (articolul 7 din 
WFD).  

Independent de viitoare sa utilizare, Bleach Lough trebuie să respecte prevederile aplicabile 
ale WFD și, prin urmare, petiționarului i s-a putut recomanda să se adreseze din nou 
                                               
1 JO L 194, 25.7.1975, p 26. Directiva privind calitatea apei de suprafață destinate preparării apei potabile în 
statele membre.
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Parlamentului și Comisiei atunci când va avea elemente care să arate că Bleach Lough este 
utilizat într-un mod care contravine directivei.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 2 septembrie 2010.

Comisia a examinat scrisoarea reclamantului din 29 mai 2009 și a constatat că nu există nicio 
bază legală pentru intervenția Comisiei în această chestiune, după cum a declarat deja.  
Chestiunile ridicate în petiție constituie dreptul legitim și responsabilitatea autorităților, 
instanțelor și organismelor irlandeze în cadrul normelor și procedurilor naționale suverane.

Petiționarul a fost informat în scris cu privire la poziția Comisiei.


