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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0971/2009 dėl pavojaus sveikatai, atsirandančio dėl netinkamos 
kanalizacijos sistemos ir valdžios institucijų atsisakymo imtis veiksmų, kurią 
pateikė Jungtinės Karalystės piliečiai Angela ir William Flanagan

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai pasipiktinę tuo, kad jų savivaldybės pareigūnai patvirtino akivaizdžiai 
netinkamą kanalizacijos sistemą, kuri, jų nuomone, kelia pavojų visuomenės sveikatai, nes 
teršia netoliese esantį šaltinį. Atsižvelgdami į jų netenkinančius atsakymus į pateiktus skundus 
ir protestus (buvo kreiptasi į įvairias institucijas, įskaitant ombudsmeną, Škotijos valdžios 
institucijas ir Škotijos parlamento peticijų komitetą), peticijos pateikėjai prašo Europos 
Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Namo, esančio Ochterarderio savivaldybėje, Škotijoje, savininkų pateiktoje peticijoje 
keliamas tariamo Škotijos vietos bei regioninių valdžios institucijų ir institucijų, atsakingų už 
statybų leidimus ir jų priežiūrą, nepareigingumo klausimas. Joje taip pat prašoma 
kompensacijos už dėl tokio tariamo nepareigingumo patirtą žalą ir nuostolius.

Šis ginčas susijęs su buitine kanalizacijos sistema, kuria aprūpinami trys namai, ir užterštu 
geriamojo vandens gręžiniu. Nėra nei tariamo ES aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, nei ES 
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teisės aktų1, kuriais būtų reglamentuojami atskiri geriamojo vandens įrenginiai arba nuotekų 
sistemos, kuriomis aprūpinami trys atskiri namai. Tai yra nacionaliniai klausimai, kuriuos turi 
nagrinėti valstybių narių valdžios institucijos.

Įtarimų, susijusių su kreipimusi į teismus dėl žalos atlyginimo, atžvilgiu Komisija nurodo, kad 
šie klausimai nereglamentuojami ES teisės aktais, o patenka į nacionalinių institucijų 
įgaliojimų sritį.

Komisija neturi pagrindo toliau tirti šį klausimą.“

                                               
1 Geriamojo vandens direktyva (98/83/EB, OL L 330, 1998 12 5) taikytina geriamojo vandens tiekimo 

sistemoms, vandeniu aprūpinančioms daugiau kaip 50 asmenų arba tiekiančioms per dieną daugiau kaip 
10 m3 geriamojo vandens. Vandens pagrindų direktyvoje (2000/60/EB, OL L 327, 2000 12 22), inter alia, 
nustatyti įsipareigojimai apsaugoti vandens telkinius, naudojamus vandeniui išgauti, iš kurių kasdien 
vidutiniškai imama daugiau kaip 10 m3 arba daugiau kaip penkiasdešimčiai asmenų vartoti skirto vandens. 
Miesto nuotekų valymo direktyva (91/271/EB, OJ L 135, 1991 5 30) paprastai taikoma aglomeracijoms, 
turinčioms daugiau kaip 2 000 gyventojų (arba ekvivalentų nuotekų valymo gyventojų ekvivalentais), o ne 
pavieniams namams.


