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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0971/2009, των Angela και William Flanagan, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία από ένα 
ελαττωματικό αποχετευτικό σύστημα και με την άρνηση των αρχών να 
λάβουν μέτρα

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν το γεγονός ότι η δημοτική αρχή της περιοχής τους ενέκρινε 
ένα καταφανώς ελαττωματικό αποχετευτικό σύστημα, το οποίο συνιστά, όπως διατείνονται, 
απειλή για τη δημόσια υγεία διότι ρυπαίνει μια γειτονική πηγή. Ενόψει της ανεπαρκούς 
ανταπόκρισης στις καταγγελίες και διαμαρτυρίες τους εκ μέρους διαφόρων οργάνων, 
συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών, των αρχών της Σκοτίας και της επιτροπής 
αναφορών του κοινοβουλίου της Σκοτίας, ζητούν τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η υπό εξέταση αναφορά, την οποία έχουν υποβάλει οι ιδιοκτήτες μιας κατοικίας στον δήμο 
Auchterarder της Σκοτίας, αφορά μια εικαζόμενη παράλειψη καθήκοντος από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές της Σκοτίας και των αρμόδιων φορέων για την έκδοση και εποπτεία των 
οικοδομικών αδειών. Επιπλέον, περιλαμβάνει αίτημα αποζημίωσης για ζημίες και δαπάνες 
που προέκυψαν από την εικαζόμενη παράλειψη καθήκοντος.

Η διαφορά αφορά το σύστημα οικιακής αποχέτευσης που εξυπηρετεί τρεις κατοικίες και ένα 
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μολυσμένο φρέαρ πόσιμου νερού. Αν και δεν καταγγέλλεται παραβίαση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, δεν υφίσταται επίσης κοινοτική νομοθεσία1 όσον αφορά τις ιδιωτικές 
πηγές άντλησης πόσιμου νερού, ή τα συστήματα αποχέτευσης που εξυπηρετούν τρεις 
ιδιωτικές κατοικίες. Τα ζητήματα αυτά είναι εθνικού ενδιαφέροντος και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από τις αρχές των κρατών μελών.

Όσον αφορά τις καταγγελίες που αφορούν την πρόσβαση στα δικαστήρια για την αξίωση 
αποζημίωσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα ζητήματα αυτά δεν εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ 
αλλά υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας των εθνικών κρατών.

Η Επιτροπή δεν κρίνει δικαιολογημένη την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες των αναφερόντων αναφέρουν ότι η ιδιωτική τους πηγή 
άντλησης πόσιμου νερού θα εξυπηρετήσει 34 κτήρια με μέγιστο αριθμό 85 κατοίκων. Μια 
πηγή άντλησης πόσιμου νερού αυτού του μεγέθους (εφοδιασμός 50 ατόμων και άνω) εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το πόσιμο νερό2. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα ζητήσει από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου πληροφορίες 
σχετικά με:

 το μέγεθος της πηγής άντλησης πόσιμου νερού·

 τα αποτελέσματα παρακολούθησης της συγκεκριμένης πηγής νερού κατά τα έτη 2009 και 
2010 (άρθρο 7 της οδηγίας για το πόσιμο νερό)·

 τη διαθεσιμότητα επαρκών και επικαιροποιημένων πληροφοριών για τους καταναλωτές 
όσον αφορά στην ποιότητα του νερού που πίνουν.

Η Επιτροπή θα απαντήσει στην Επιτροπή Αναφορών αμέσως μετά τη δέουσα αξιολόγηση της 
απάντησης των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την πηγή άντλησης πόσιμου 
νερού.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2011.

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις αρχές της Σκοτίας έπειτα από περαιτέρω 
ισχυρισμούς των αναφερόντων.

Η λεγόμενη «πηγή υδροδότησης Tullibardine» («Tullibardine Spring Supply» εξυπηρετεί 
εκτιμώμενο πληθυσμό 85 ατόμων και 34 κτηρίων, κυρίως ιδιωτικές κατοικίες, 

                                               
1 Η οδηγία για το πόσιμο νερό 98/83/ΕΚ, ΕΕ L 330 της 5.12.1998, ισχύει για τις πηγές πόσιμου νερού που 
εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα ή που παρέχουν πάνω από 10 m³ πόσιμου νερού ημερησίως.  Η οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, θεσπίζει, μεταξύ άλλων, υποχρέωση προστασίας 
των υδάτων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη πόσιμου ύδατος και εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα ή 
παρέχουν, κατά μέσο όρο, πάνω από 10 m³ πόσιμου νερού ημερησίως. Η οδηγία για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων 91/271/ΕΚ, ΕΕ L 135 της 30.5.1991, ισχύει κατά κανόνα για τους συνοικισμούς άνω των 
2000 κατοίκων (ή το ισοδύναμο σε λύματα – «ισοδύναμα πληθυσμού»), αλλά όχι για τις μεμονωμένες 
κατοικίες.
2 Οδηγία 98/83/ΕΚ, ΕΕ L 330 της 5.12.1998· το πεδίο εφαρμογής αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3.
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συμπεριλαμβανομένων όμως και δύο δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζονται ως εμπορικές 
δραστηριότητες για τους σκοπούς της οδηγίας για το πόσιμο νερό 98/83/ΕΚ1  – έναν 
παιδοκόμο και ένα μικρό αρτοποιείο. Ως εκ τούτου, η πηγή υπόκειται στις διατάξεις της 
οδηγίας για το πόσιμο νερό. 

Η πηγή υδροδότησης Tullibardine δεν υπάγεται στη δημόσια επιχείρηση ύδατος της Σκοτίας 
(«Scottish Water») αλλά δυνάμει της σκοτσέζικης νομοθεσίας2, θεωρείται ιδιωτική πηγή 
άντλησης νερού. Η ευθύνη για τη συντήρηση των ιδιωτικών πηγών άντλησης νερού 
εναπόκειται συνήθως στα πρόσωπα που εξαρτώνται από την πηγή.  Είναι ιδιαίτερα 
ασυνήθιστο να έχει ένα και μόνο άτομο τη συνολική ευθύνη για μια ιδιωτική πηγή άντλησης 
νερού.  Όσον αφορά την πηγή Tullibardine, κανένας πάροχος/φορέας εκμετάλλευσης και 
κανένα άτομο δεν ασκεί διοικητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες όσον αφορά την πηγή.  

Ως εκ τούτου, όλοι όσοι χρησιμοποιούν την πηγή (συμπεριλαμβανομένων των αναφερόντων) 
είναι, σύμφωνα με τις αρχές της Σκοτίας, υπεύθυνοι3 για τη συντήρηση και τη βελτίωση της 
πηγής Tullibardine. Σύμφωνα με τους «Κανονισμούς περί ιδιωτικών πηγών άντλησης νερού 
(Σκοτία) του 2006» αντλήθηκε δείγμα από την πηγή και η ανάλυση εντόπισε διαλείπουσα μη 
συμμόρφωση με τα βακτηριολογικά πρότυπα που ισχύουν για το πόσιμο νερό.  Επιπλέον, η 
εκτίμηση κινδύνου για την πηγή άντλησης, που είναι υποχρεωτική δυνάμει της σκοτσέζικης 
νομοθεσίας και πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο Perth και Kinross στις 24 Οκτωβρίου
2007, κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η πηγή εγκυμονεί υψηλό κίνδυνο πιθανής 
μικροβιολογικής μόλυνσης.  Κατά συνέπεια, απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της πηγής άντλησης νερού εκ μέρους των προσώπων που 
είναι υπεύθυνα για την πηγή. 

Οι σκοτσέζικες αρχές δήλωσαν επίσης ότι η αρμόδια τοπική αρχή (Συμβούλιο Perth και 
Kinross) συμβούλεψε τους ιδιοκτήτες και χρήστες της πηγής να προβούν σε έργα 
αποκατάστασης και βελτίωσης προκειμένου για την ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων 
για την υγεία που εγκυμονεί η υδροδότησή τους· τους ενημέρωσαν επίσης ότι διατίθεται 
οικονομική στήριξη για τα εν λόγω έργα αποκατάστασης και βελτίωσης, με επιχορήγηση 
ύψους έως και £800 ανά ιδιοκτησία και ότι θα συνεχίζουν να προσφέρουν συμβουλές και 
καθοδήγηση και να συνεργάζονται με όσους εξαρτώνται από την πηγή Tullibardine 
προκειμένου να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική λύση επεξεργασίας υδάτων με στόχο την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα για την ποιότητα του 
νερού που ορίζονται στην οδηγία για το πόσιμο νερό.

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω, φαίνεται ότι οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε τοπικό 
επίπεδο, όχι μόνο όσον αφορά το πρόβλημα, αλλά και όσον αφορά τη λύση του 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής οικονομικής στήριξης για διορθωτικά μέτρα.

6. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014.

                                               
1

ΕΕ L 330 της 5.12.1998.
2 Κανονισμοί περί ιδιωτικών πηγών άντλησης νερού (Σκοτία) του 2006.
3 Όλοι αυτοί οι κάτοικοι είναι «σχετικά πρόσωπα» για τους σκοπούς του κανονισμού 4 των κανονισμών περί 
ιδιωτικών πηγών άντλησης νερού (Σκοτία) του 2006.  
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Η διαφορά που αναφέρεται στην αναφορά αφορά το σύστημα οικιακής αποχέτευσης που 
εξυπηρετεί τρεις κατοικίες και ένα μολυσμένο φρέαρ πόσιμου νερού. Αν και δεν 
καταγγέλλεται παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, δεν υφίσταται επίσης 
κοινοτική νομοθεσία1 όσον αφορά τις ιδιωτικές πηγές άντλησης πόσιμου νερού, ή τα 
συστήματα αποχέτευσης που εξυπηρετούν τρεις ιδιωτικές κατοικίες. Τα ζητήματα αυτά είναι 
εθνικού ενδιαφέροντος και πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις αρχές των κρατών μελών.

Όσον αφορά τις καταγγελίες που αφορούν την πρόσβαση στα δικαστήρια για την αξίωση 
αποζημίωσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα ζητήματα αυτά δεν εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ 
αλλά υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας των εθνικών κρατών.

Η Επιτροπή εξέτασε τις πρόσθετες πληροφορίες που απέστειλε η αναφέρουσα μετά την 
τελευταία ανακοίνωση αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν χορηγηθεί κάποια νέα 
στοιχεία από τα οποία να διαφαίνεται παράβαση της νομοθεσία της ΕΕ.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν έχει διαπιστώσει κάποιο στοιχείο παράβασης της νομοθεσίας της ΕΕ και δεν 
προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω έρευνα επί του θέματος.

                                               
1 Η οδηγία για το πόσιμο νερό 98/83/ΕΚ, ΕΕ L 330 της 5.12.1998, ισχύει για τις πηγές πόσιμου νερού που 
εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα ή που παρέχουν πάνω από 10 m³ πόσιμου νερού ημερησίως.  Η οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, θεσπίζει, μεταξύ άλλων, υποχρέωση προστασίας 
των υδάτων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη πόσιμου ύδατος και εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα ή 
παρέχουν, κατά μέσο όρο, πάνω από 10 m³ πόσιμου νερού ημερησίως. Η οδηγία για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων 91/271/ΕΚ, ΕΕ L 135 της 30.5.1991, ισχύει κατά κανόνα για τους συνοικισμούς άνω των 
2000 κατοίκων (ή το ισοδύναμο σε λύματα – «ισοδύναμα πληθυσμού»), αλλά όχι για τις μεμονωμένες 
κατοικίες.


