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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0971/2009 , внесена от Angela и William Flanagan, 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 близък 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 
разрешителните за строеж, както и за провеждане на съответния надзор. В петицията се 
търси компенсация 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 
законодателство1 на ЕС 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 съответствие с националните правомощия.

Комисията не може да обоснове допълнително разследване на този случай.

                                               
1 Директивата за питейната вода 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 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 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.


