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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Angela és William Flanagan, brit állampolgárok által benyújtott 0971/2009.
számú petíció egy hibás csatornarendszerből származó egészségügyi 
kockázatokról és arról, hogy a hatóságok visszautasították az intézkedést

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói tiltakoznak amiatt, hogy lakóhelyük helyhatósága jóváhagyta egy 
egyértelműen hibás csatornarendszer működtetését, ami szerintük közegészségügyi 
kockázatot jelent, mivel szennyezi a közeli forrást. A panaszukra és tiltakozásukra különböző 
szervektől, köztük az ombudsmantól, a skót hatóságoktól és a skót parlament petíciós 
bizottságától kapott nem kielégítő válasz fényében az Európai Parlament segítségét kérik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A skóciai Auchterarder közigazgatási területén elhelyezkedő ház tulajdonosai által benyújtott 
petíció az építési engedélyek kiadásáért és felügyeletéért felelős helyi és regionális hatóságok 
és testületek állítólagos kötelességmulasztásával foglalkozik. A petíció benyújtói továbbá 
kártérítésért folyamodnak az állítólagos mulasztás miatt elszenvedett károkért és költségekért. 

Maga a vita egy három házat kiszolgáló helyi szennyvízcsatorna-rendszert, valamint egy 
szennyezett ivóvízforrást érint. Miközben nem feltételezik a közösségi környezetvédelmi 
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jogszabályok megsértését, azt is meg kell jegyezni, hogy nem létezik közösségi jogszabály1 az 
egyéni ivóvízellátásra, illetve a három különálló házat kiszolgáló szennyvízcsatorna-
rendszerekre vonatkozóan. Mindezek nemzeti kérdések, amelyekkel a tagállami hatóságoknak 
kell foglalkozniuk.

Ami a kártérítés biztosítása érdekében indítandó bírósági eljárással kapcsolatos állításokat 
illeti, a Bizottság rámutat arra, hogy a szóban forgó kérdések nem az uniós jog alkalmazási 
körébe, hanem nemzeti hatáskörbe tartoznak.

A Bizottság nem tartja indokoltnak az ügy további kivizsgálását. 

                                               
1 Az ivóvízről szóló 98/83/EK irányelv (HL L 330., 1998.12.5.) csak az 50 személynél többet kiszolgáló vagy 

naponta 10 m³ mennyiségnél több ivóvizet szolgáltató ivóvízellátásra alkalmazandó.  A 2000/60/EK vízügyi 
keretirányelv (HL L 327., 2000.12.22.) többek között előírja azon víztestek védelmének kötelezettségét, 
amelyeket emberi fogyasztásra szánt vízkivételre használnak több mint 50 személy ellátására vagy átlagosan 
napi 10 m3-nél több víz biztosítására. A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv (HL L 
135., 1991.5.30.) főszabályként a 2000 lakosnál (vagy az annak megfelelő szennyvízterhelést kifejező 
„lakosegyenérték”-nél) nagyobb agglomerációkra alkalmazandó, nem pedig különálló házakra.


