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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.01.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0971/2009, внесена от Анджела и Уилям Фланаган, с британско 
гражданство, относно заплаха за здравето от дефектна канализационна 
система и отказ на органите да предприемат действия

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу факта, че общинската управа е одобрила 
очевидно дефектна канализационна система, която според тях е заплаха за 
общественото здраве, тъй като замърсява разположен наблизо извор. Предвид 
незадоволителния отговор на техните жалби и протести от страна на различни органи, 
включително омбудсмани, шотландските органи и комисията по петиции към 
шотландския парламент, те търсят съдействието на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

В петицията, внесена от собствениците на къща в община Auchterarder, Шотландия, се 
изказва твърдение за предполагаема небрежност при изпълнението на задълженията от 
страна на шотландските местни и регионални органи и институции, отговорни за 
разрешенията за строеж, както и за провеждане на съответния надзор. С петицията се 
иска и обезщетение за вредите и разходите, произтекли от тази предполагаема 
небрежност.

Спорът се отнася за домашна канализационна система, обслужваща три къщи, както и 
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замърсен кладенец за питейна вода. В случая не е налице нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда, а и не съществува 
законодателство на ЕС1 относно индивидуални източници на питейна вода или системи 
за отпадъчните води, обслужващи три отделни къщи. Това са въпроси от национално 
естество и следва да бъдат решавани от органите на държавите членки.

По отношение на твърденията, свързани с достъпа до правораздаване с цел получаване 
на обезщетение за щети, Комисията изтъква, че този въпрос не попада в обхвата на 
законодателството на ЕС, а е предмет на националните правомощия.

Комисията не може да обоснове допълнително разследване на този случай.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 3 март 2011 г.

Допълнителната информация, предоставена от вносителите на петицията, сочи, че 
техният източник на питейна вода би обслужвал 34 жилищни сгради с максимум 85 
жители. Снабдяване с питейна вода от този мащаб (обслужващо над 50 души) би било в 
приложното поле на Директивата за питейната вода2. 

Следователно Комисията ще отправи запитване към органите на Обединеното 
кралство:

 относно мащаба на снабдяването с питейна вода;
 относно резултатите от наблюдението през 2009 г. и 2010 г. на въпросното 

водоснабдяване (член 7 от Директивата за питейната вода);
 по въпроса каква подходяща и актуализирана информация е на разположение на 

потребителите относно качеството на използваната от тях питейна вода.

Комисията ще докладва на комисията по петиции след извършването на надлежна 
оценка на отговора на органите на Обединеното кралство във връзка със снабдяването с 
питейна вода.

5. (REVII) Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

Комисията изиска информация от шотландските органи вследствие на допълнителни 
твърдения от страна на вносителите.

Така наречената „Система за снабдяване с изворна вода на Tullibardine“ обслужва 
население от около 85 души и 34 сгради, предимно жилищни имоти, но в това число 
попадат и две дейности, които се разглеждат като търговски дейности за целите на 
                                               
1 Директивата за питейната вода, Директива 98/83/EО, OВ L330, 5.12.1998 г., е приложима по отношение 
на източници на питейна вода, обслужващи повече от 50 души или с дебит повече от 10 м³ питейна вода 
на ден.  В Рамковата директива за водите, Директива 2000/60/EО, OВ L327, 22.12.2000 г., е указано, 
наред с другото, задължението за опазване на водите, използвани за водочерпене на питейна вода, 
обслужваща повече от 50 души или с дебит повече от 10 м³ средно на ден. Директивата за пречистването 
на градските отпадъчни води, Директива 91/271/EО, OВ L135, 30.5.1991 г., по принцип се прилага по 
отношение на агломерации от повече от 2000 жители (или еквивалента по отношение на замърсяването 
на отпадъчните води, измерен в „еквивалент жители“), но не и по отношение на отделни къщи.
2 Директива 98/83/EО, OВ L330, 5.12.1998 г.; приложното поле е посочено в членове 2 и 3.
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Директивата за питейната вода (Директива 98/83/EО)1 – услуга за гледане на деца в 
частен дом и малка пекарна. Поради тази причина въпросната система е обект на 
разпоредбите на Директивата за питейната вода. 

Системата за снабдяване с изворна вода на Tullibardine не представлява част от 
шотландската система за обществено водоснабдяване (Scottish Water), а според 
съответното шотландско право2 се счита за частна система за водоснабдяване. 
Отговорността за поддръжката на частните системи за водоснабдяване обикновено 
принадлежи на лицата, които разчитат на тези съоръжения.  Твърде необичайно е едно 
единствено лице да носи цялата отговорност за частна система за водоснабдяване.  За 
водоснабдителната система на Tullibardine няма единствен доставчик/оператор, нито 
пък единствено лице, което да ръководи или контролира водоснабдяването.  

Поради това според шотландските органи всички лица, които ползват системата за 
водоснабдяване на Tullibardine (включително вносителите на петицията), са 
отговорни3за поддръжката и подобряването й. От извора е била взета проба в 
съответствие с разпоредбите за частното водоснабдяване (Шотландия) от 2006 г., чийто 
анализ е показал периодично несъответствие с бактериологичните стандарти за 
питейната вода. В допълнение към горното, задължителната по силата на шотландското 
право оценка на риска за водоснабдяването, приключена от Общинския съвет на Perth 
and Kinross на 24 октомври 2007 г., също заключава, че системата за водоснабдяване е 
изложена на висок риск от потенциално микробиологично замърсяване.  Следователно 
е необходимо лицата, отговорни за тази система за водоснабдяване, да предприемат 
корективни мерки по отношение на проблемите във връзка с нея. 

Шотландските органи са заявили също, че компетентният местен орган (общинският 
съвет на Perth and Kinross) е отправил препоръка към собствениците и потребителите на 
системата за водоснабдяване да предприемат действия за възстановяване и подобрение, 
които да сведат до минимум потенциалните рискове за здравето, произлизащи от тази 
система. Съветът е съобщил също, че за такива дейности за възстановяване и 
подобрение е налична финансова помощ в размер на 800 британски лири за имот, както 
и че съветът ще продължи да предоставя съвети и насоки и да работи с лицата, 
зависещи от системата за снабдяване с изворна вода на Tullibardine, за разработването 
на ефективно решение за пречистване на водата с цел да се защити здравето на хората и 
да се постигне съответствие със стандартите за качество, указани в Директивата за 
питейната вода. 

Заключение

Предвид гореизложеното изглежда, че необходимата информация е налична на местно 
равнище, не само по отношение на проблема, но също така и по отношение на неговото 
решение, включващо и евентуална финансова подкрепа за коригиращи мерки.

                                               
1

ОВ L 330, 5.12.1998 г.
2 Разпоредби за частните водоснабдителни системи (Шотландия) от 2006 г.
3 Всички тези собственици са „заинтересовани лица“ за целите на разпоредба 4 от Разпоредбите за 

частните системи за водоснабдяване (Шотландия) от 2006 г.  
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6. Отговор от Комисията (REV III), получен на 31 януари 2014 г.

Спорът, посочен в петицията, се отнася за домашна канализационна система, 
обслужваща три къщи, както и замърсен кладенец за питейна вода. В случая не е 
налице нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда, а и не 
съществува законодателство на ЕС1 относно индивидуални източници на питейна вода 
или системи за отпадъчните води, обслужващи три отделни къщи. Това са въпроси от 
национално естество и следва да бъдат решавани от органите на държавите членки.

По отношение на твърденията, свързани с достъпа до правораздаване с цел получаване 
на компенсация за щети, Комисията изтъква, че този въпрос не попада в обхвата на 
законодателството на ЕС, а е в приложното поле на националните правомощия.

Комисията проучи допълнителната информация, изпратена от вносителите на 
петицията след последното съобщение, но стига до заключението, че не са представени 
нови съществени елементи, които да доказват нарушение на законодателството на ЕС.

Заключения

Комисията не откри доказателства за нарушаване на законодателството на ЕС и не 
възнамерява да продължи разследването по този случай.

                                               
1 Директивата за питейната вода, Директива 98/83/EО, OВ L330, 5.12.1998 г., е приложима по отношение 
на източници на питейна вода, обслужващи повече от 50 души или с дебит повече от 10 м³ питейна вода 
на ден.  В Рамковата директива за водите, Директива 2000/60/EО, OВ L327, 22.12.2000 г., е указано, 
наред с другото, задължението за опазване на водите, използвани за водочерпене на питейна вода, 
обслужваща повече от 50 души или с дебит повече от 10 м³ средно на ден. Директивата за пречистването 
на градските отпадъчни води, Директива 91/271/EО, OВ L135, 30.5.1991 г., по принцип се прилага по 
отношение на агломерации от повече от 2000 жители (или еквивалента по отношение на замърсяването 
на отпадъчните води, измерен в „еквивалент жители“), но не и по отношение на отделни къщи.


