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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0971/2009, którą złożyli Angela i William Flanagan (Wielka Brytania)
w sprawie zagrożenia dla zdrowia powodowanego przez wadliwy system 
kanalizacji oraz odmowy podjęcia działań przez władze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają sprzeciw w związku z tym, że władze gminne zatwierdziły
w oczywisty sposób wadliwy system kanalizacji, który, jak utrzymują, stanowi zagrożenie dla 
zdrowia publicznego, ponieważ powoduje zanieczyszczenie pobliskiego źródła. W świetle 
niesatysfakcjonującej odpowiedzi na ich skargi i protesty kierowane do różnych organów,
w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich, szkockich władz i komisji petycji szkockiego 
parlamentu, składający petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie 
pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W przedmiotowej petycji, złożonej przez właścicieli domu w gminie Auchterarder w Szkocji, 
podejmuje się kwestię domniemanego zaniedbania obowiązków przez szkockie władze
lokalne i regionalne, a także organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń na budowę oraz 
organy nadzoru. W petycji sformułowano żądanie rekompensaty za szkody i koszty 
poniesione ze względu na takie domniemane zaniedbanie.

Spór dotyczy domowego systemu kanalizacji obsługującego trzy domy oraz skażonej studni
z wodą pitną. Choć nie zarzuca się żadnego naruszenia prawa środowiskowego UE, nie 
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istnieje też prawodawstwo unijne1 w sprawie indywidualnych dostaw wody pitnej czy 
systemów kanalizacyjnych służących trzem indywidualnym domom. Kwestie te należą do 
kompetencji władz krajowych i przez te władze powinny być rozpatrywane.

W odniesieniu do zarzutów dotyczących dostępu do sądów w związku z rekompensatą za 
szkody Komisja zaznacza, że kwestie te nie są objęte prawodawstwem UE i wchodzą
w zakres uprawnień krajowych.

Komisja nie może uzasadnić dalszego badania tej sprawy.

                                               
1 Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 98/83/WE, Dz.U. L 330 

z 5.12.1998, ma zastosowanie do dostaw wody pitnej dla ponad 50 osób lub dostarczania ponad 10 m3 wody 
pitnej na dobę. Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, wprowadza między 
innymi obowiązek ochrony wód wykorzystywanych do poboru wody do spożycia służących ponad 
50 osobom lub dostarczających średnio więcej niż 10 m3 wody na dobę. Dyrektywa dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych 91/271/WE, Dz.U. L 135 z 30.5.1991, z zasady ma zastosowanie wobec aglomeracji 
o liczbie mieszkańców większej niż 2000 (lub równoważnej pod względem zanieczyszczenia ściekami 
„równoważnej liczbie mieszkańców”), jednak nie wobec indywidualnych domów.


