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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0971/2009, ktorú predkladajú Angela a William Flanagan, britskí 
štátni občania, o ohrození zdravia chybným kanalizačným systémom 
a nekonaním príslušných orgánov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladatelia petície namietajú proti skutočnosti, že komunálny orgán skolaudoval zjavne 
chybný kanalizačný systém, ktorý podľa ich názoru ohrozuje verejné zdravie, keďže 
znečisťuje neďaleký prameň. Vzhľadom na neuspokojivú odpoveď na svoje sťažnosti 
a protesty od rôznych orgánov vrátane ombudsmanov, škótskych orgánov a výboru škótskeho 
parlamentu pre petície žiadajú pomoc od Európskeho parlamentu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 30. októbra 2009. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 22. apríla 2010)

V predloženej petícii majitelia domu v škótskom meste Auchterarder upozorňujú na údajné 
zanedbávanie povinností zo strany škótskych miestnych a regionálnych orgánov 
zodpovedných za stavebné povolenia a dohľad. Žiadajú o náhradu škôd a nákladov 
vzniknutých touto nedbanlivosťou.

Spor sa týka domového kanalizačného systému slúžiaceho trom domom a znečistenej studne 
s pitnou vodou. Neuvádza sa porušenie žiadnych právnych predpisov EÚ o ochrane životného 
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prostredia a okrem toho neexistujú žiadne právne predpisy EÚ1 o individuálnych dodávkach 
pitnej vody ani o systémoch odpadových vôd slúžiacich trom jednotlivým domom. Sú to 
vnútroštátne otázky, ktoré musia riešiť orgány členských štátov.

Pokiaľ ide o tvrdenia týkajúce sa prístupu k súdom vo veci náhrady škôd, Komisia poukazuje
na to, že tieto otázky nepatria do pôsobnosti právnych predpisov EÚ, ale patria do 
vnútroštátnych právomocí.

Komisia nemôže odôvodnene pokračovať vo vyšetrovaní tejto veci. 

4. Odpoveď Komisie (REV) (doručená 3. marca 2011)

Predkladatelia petície poskytli ďalšie informácie, podľa ktorých ich zdroj pitnej vody slúži 34 
obytným budovám s maximálne 85 obyvateľmi. Zdroj pitnej vody takejto veľkosti (slúžiaci 
viac ako 50 osobám) patrí do rozsahu pôsobnosti smernice o pitnej vode2. 

Na základe toho sa Komisia opýta orgánov Spojeného kráľovstva:

 na veľkosť zdroja pitnej vody,
 na výsledky monitorovania tohto vodného zdroja za roky 2009 a 2010 (článok 7 smernice 

o pitnej vode),
 aké primerané a aktualizované informácie o kvalite tejto pitnej vody majú k dispozícii 

spotrebitelia.

Po riadnom posúdení odpovede od orgánov Spojeného kráľovstva o príslušnom zdroji pitnej 
vody Komisia podá Výboru pre petície správu.

5. Odpoveď Komisie (REV II) (doručená 26. októbra 2011)

Na základe ďalších tvrdení predkladateľov petície si Komisia vyžiadala informácie od 
škótskych orgánov.

Tzv. prameň Tullibardine slúži odhadom približne 85 osobám a 34 objektom, najmä obytným, 
ale aj dvom prevádzkam, ktoré sa na účely smernice o pitnej vode 98/83/ES3 považujú za 
obchodné – domácu opatrovňu detí a malú pekáreň. Na vodovod sa teda vzťahujú ustanovenia 
smernice o pitnej vode. 

                                               
1 Smernica o pitnej vode 98/83/ES, Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32, sa vzťahuje na dodávky pitnej vody pre 
viac ako 50 osôb alebo s objemom viac ako 10 m3 pitnej vody denne. V rámcovej smernici o vode 2000/60/ES, 
Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1, sa okrem iného stanovuje povinnosť chrániť vody používané na odber pitnej 
vody pre viac ako 50 osôb alebo v objeme priemerne viac ako 10 m3 pitnej vody denne. Smernica o čistení 
komunálnych odpadových vôd 91/271/ES, Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40, sa vzťahuje na aglomerácie 
s počtom viac ako 2 000 obyvateľov (alebo rovnocenné z hľadiska populačných koeficientov znečisťovania 
odpadových vôd), ale nie na individuálne domy.
2 Smernica 98/83/ES, Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32; rozsah uplatňovania uvedený v článkoch 2 a 3.
3

Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32.



CM\1017783SK.doc 3/4 PE441.089v04-00

SK

Prameň Tullibardine nespravuje škótsky verejný vodohospodársky podnik Scottish Water, ale 
v zmysle príslušných škótskych zákonov1 sa považuje za súkromný vodný zdroj. 
Zodpovednosť za údržbu súkromných vodných zdrojov zvyčajne spočíva na pleciach osôb, 
ktoré sú od tohto zdroja závislé. Je veľmi nezvyčajné, aby mala celkovú zodpovednosť za 
súkromný vodný zdroj jediná osoba. Prameň Tullibardine nemá určeného jedného 
konkrétneho poskytovateľa či prevádzkovateľa a právomoci správy alebo kontroly tohto 
vodného zdroja nevykonáva žiadna konkrétna osoba. 

Podľa škótskych orgánov sú preto za údržbu a zlepšovanie kvality prameňa Tullibardine 
zodpovední2 všetci, ktorí tento vodný zdroj využívajú (vrátane predkladateľov petícií). 
Z prameňa boli odobrané vzorky v súlade so škótskymi nariadeniami o súkromných vodných 
zdrojoch z roku 2006 a ich analýzou sa zistil občasný nesúlad s bakteriologickými normami 
pre pitnú vodu. Okrem toho na základe hodnotenia rizika prameňa, ktoré je podľa škótskych 
zákonov povinné a ktoré vykonal orgán Perth and Kinross Council 24. októbra 2007, je 
prameň vystavený veľkému riziku potenciálneho mikrobiologického znečistenia. Preto sú 
potrebné nápravné opatrenia na vyriešenie problémov s dodávkou pitnej vody zo strany osôb 
zodpovedných za vodný zdroj. 

Škótske orgány tiež uviedli, že zodpovedný miestny orgán (Perth and Kinross Council) 
odporučil vlastníkom a používateľom vodovodu vykonať nápravné a zlepšovacie práce 
s cieľom minimalizovať potenciálne zdravotné riziká prameňa. Informoval tiež, že na tieto 
nápravné a zlepšovacie práce je k dispozícii finančná podpora do výšky 800 GBP na objekt, 
a naďalej ponúka odporúčania, usmernenia a spoluprácu s obyvateľmi využívajúcimi prameň 
Tullibardine na vypracovaní účinného riešenia na úpravu vody s cieľom chrániť ľudské 
zdravie a dodržať normy o kvalite vody uvedené v smernici o pitnej vode.

Záver

Na základe uvedeného sa zdá, že na miestnej úrovni sú k dispozícii potrebné informácie, a to 
nielen o danom probléme, ale aj o jeho riešení vrátane možnej finančnej podpory nápravných 
opatrení.

6. Odpoveď Komisie (REV III) (doručená 31. januára 2014)

Spor uvedený v petícii sa týka domového kanalizačného systému slúžiaceho trom domom 
a znečistenej studne s pitnou vodou. Neuvádza sa porušenie žiadnych právnych predpisov EÚ 
o ochrane životného prostredia a okrem toho neexistujú žiadne právne predpisy EÚ3

o individuálnych dodávkach pitnej vody ani o systémoch odpadových vôd slúžiacich trom 

                                               
1 Nariadenia o súkromných vodných zdrojoch (Škótsko), 2006.
2 Na účely nariadenia 4 zo škótskych nariadení o súkromných vodných zdrojoch z roku 2006 sú „príslušnými 

osobami“ všetci používatelia.
3 Smernica o pitnej vode 98/83/ES, Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32, sa vzťahuje na dodávky pitnej vody pre 
viac ako 50 osôb alebo s objemom viac ako 10 m3 pitnej vody denne. V rámcovej smernici o vode 2000/60/ES, 
Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1, sa okrem iného stanovuje povinnosť chrániť vody používané na odber pitnej 
vody pre viac ako 50 osôb alebo v objeme priemerne viac ako 10 m3 pitnej vody denne. Smernica o čistení 
komunálnych odpadových vôd 91/271/ES, Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40, sa vzťahuje na aglomerácie 
s počtom viac ako 2 000 obyvateľov (alebo rovnocenné z hľadiska populačných koeficientov znečisťovania 
odpadových vôd), ale nie na individuálne domy.
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jednotlivým domom. Sú to vnútroštátne otázky, ktoré musia riešiť orgány členských štátov.

Pokiaľ ide o tvrdenia týkajúce sa prístupu k súdom vo veci náhrady škôd, Komisia poukazuje 
na to, že tieto otázky nepatria do pôsobnosti právnych predpisov EÚ, ale patria do 
vnútroštátnych právomocí.

Komisia preskúmala ďalšie informácie zaslané predkladateľmi petície od predchádzajúcej 
korešpondencie, ale dospela k záveru, že neboli poskytnuté žiadne podstatné nové informácie, 
ktoré by boli dôkazom o porušení právnych predpisov EÚ. 

Závery

Komisia nezistila žiadny dôkaz o porušení právnych predpisov EÚ a nemá v úmysle túto vec 
ďalej vyšetrovať. 


