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Temats: Lūgumraksts Nr. 0971/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgie Angela 
un William Flanagan, par bojātas notekūdeņu sistēmas radīto veselības un varas 
iestāžu atteikumu rīkoties

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret faktu, ka pašvaldības iestāde ir apstiprinājusi 
acīmredzami bojātu notekūdeņu sistēmu, kas, kā viņi apgalvo, apdraud sabiedrības veselību, 
jo piesārņo tuvējo avotu. Ņemot vērā neapmierinošās atbildes uz viņu sūdzībām un protestiem 
vairākām iestādēm, ieskaitot ombudu, Skotijas varas iestādēm un Skotijas parlamenta 
Lūgumraksta komitejai, viņi lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 30. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzējiem pieder māja Auchterarder pašvaldības teritorijā, Skotijā, un viņi 
sūdzas par Skotijas vietējo un reģionālo pašvaldību un iestāžu, kas atbild par būvatļauju 
piešķiršanu un to uzraudzību, pienākumu iespējamo neizpildi. Lūgumrakstā ir prasīts arī 
atlīdzināt šīs iespējamās nolaidības radītos zaudējumus un izdevumus.

Šo konfliktu izraisījusi sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma, kas apkalpo trīs mājas, un 
tās radītais dzeramā ūdens avota piesārņojums. Šajā gadījumā nav iespējamu ES vides tiesību 
aktu pārkāpumu, kā arī nav tādu ES tiesību aktu1, kas regulē atsevišķu mājsaimniecību vai 

                                               
1 Dzeramā ūdens direktīva 98/83/EK, O V L 330, 5.12.1998., ietver visas ūdens apgādes sistēmas, kas apkalpo 
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privātmāju dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas. Šie jautājumi valsts 
līmenī jārisina attiecīgās dalībvalsts varas iestādēm.

Attiecībā uz apgalvojumiem par piekļuvi tiesām, lai saņemtu zaudējumu atlīdzību, Komisija 
uzsver, ka šie jautājumi neattiecas uz ES tiesību aktu darbības jomu un ka par to risināšanu 
atbild valstu varas iestādes.

Komisijai nav pamatotu iemeslu turpināt šīs lietas izmeklēšanu.”

                                                                                                                                                  
vairāk par 50 personām vai piegādā vairāk par 10 m3 dzeramā ūdens dienā. Ūdens 
pamatdirektīva 2000/60/EK, O V L 327, 22.12.2000., cita starpā nosaka pienākumu aizsargāt dzeramā ūdens 
ieguves avotus, kas apkalpo vairāk par 50 personām vai piegādā vidēji vairāk par 10 m3 dzeramā ūdens 
dienā. Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva 91/271/EK, O V L 135, 30.5.1991., kā noteikums attiecas 
tikai uz aglomerācijām, kurās ir vairāk nekā 2000 iedzīvotāju (vai ekvivalents notekūdeņu piesārņojumā 
„cilvēka ekvivalents”), bet ne uz atsevišķām mājām.


