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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0971/2009 af Angela og William Flanagan, britiske statsborgere, om 
et kloaksystem, der ikke virker, de helbredsmæssige konsekvenser heraf, og 
myndighedernes uvilje til at træffe afhjælpende foranstaltninger

1. Sammendrag

Andragerne klager over, at de kompetente myndigheder i den kommune, hvor de bor, har 
godkendt et åbenlyst defekt kloaksystem. Dette udgør ifølge andragerne en sundhedsrisiko for 
de omkringboende, da en nærliggende vandkilde forurenes med kloakvand. Andragerne 
klager over behandlingen af deres sag i forskellige instanser, bl.a. ombundmænd, de skotske 
myndigheder og det skotske parlaments udvalg for andragender. Andragerne anmoder om 
Europa-Parlamentets hjælp.      

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. oktober 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Anmodningen fra ejerne af et hus i kommunen Auchterarder i Skotland omhandler påstået 
tilsidesættelse af pligter fra de skotske lokale og regionale myndigheder og organer med 
ansvar for byggetilladelser og kontrollen med disse. Der anmodes yderligere om 
kompensation for skader og omkostninger som følge af den påståede tilsidesættelse af pligter. 

Tvisten vedrører et kloaksystem, der betjener tre huse, samt en forurenet drikkevandsbrønd. 
Da der ikke nedlægges påstand om en overtrædelse af EU-miljølovgivning, findes der heller 
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ikke EU-lovgivning1 om individuelle drikkevandsledninger eller om spildevandssystemer, der 
betjener tre individuelle husholdninger. Dette er nationale spørgsmål, der håndteres af 
myndighederne i medlemsstaterne.

For så vidt angår påstande om adgang til domstole med henblik på kompensation for skader, 
påpeger Kommissionen, at disse spørgsmål ikke hører under EU-lovgivning, men henhører 
under nationale beføjelser."

                                               
1 Drikkevandsdirektivet 98/83/EF, EFT L330 af 5.12.1998, finder anvendelse på drikkevand fra en 
vandforsyning, der i gennemsnit forsyner mere end 50 personer eller leverer mere end 10 m3 drikkevand 
pr. dag. Vandrammedirektivet 2000/60/EF, EUT L327 af 22.12.2000, fastsætter blandt andet forpligtelsen 
til at beskytte alle forekomster af vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som gennemsnitligt 
frembringer mere end 10 m3 om dagen eller leverer vand til mere end 50 personer. Direktiv 91/271/EØF, 
EFT L135 af 30.5.1991 om rensning af byspildevand finder generelt anvendelse på byområder med mere 
end 2000 indbyggere (eller tilsvarende i spildevandsforurening "befolkningsækvivalenter"), men ikke på 
individuelle huse.


