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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0971/2009, adresată de Angela şi William Flanagan, de cetățenie 
britanică, privind pericolele pentru sănătate cauzate de un sistem de 
canalizare defect și refuzul autorităților de a remedia situația

1. Rezumatul petiției

Petiționarii se plâng de faptul că autoritatea competentă din orașul în care locuiesc a aprobat 
un sistem de canalizare vădit defectuos, care, conform petiționarilor, reprezintă un pericol 
pentru sănătate, deoarece poluează un izvor aflat în apropiere. Având în vedere modul 
nesatisfăcător în care au fost tratate plângerile lor și protestele din partea diferitelor 
organisme, printre care diverși Avocați ai Poporului, autoritățile scoțiene și Comisia pentru 
petiții a Parlamentului scoțian, petiționarii solicită sprijinul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiția proprietarilor unei case din municipiul Auchterarder, Scoția, vizează presupusa 
neglijare a sarcinilor de către autoritățile şi organele locale şi regionale scoțiene responsabile 
cu eliberarea permiselor de construcție și supravegherea lor. Ea urmărește, de asemenea, 
compensarea daunelor și costurilor suportate din cauza acestei pretinse neglijențe.

Disputa vizează sistemul de canalizare care deservește trei case și un puț de apă potabilă 
contaminat. Nu este vorba în acest caz despre o încălcare a legislației UE în domeniul 
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mediului, așa cum nu există legislație europeană1 privind resursele de apă potabilă individuale 
sau sistemele de canalizare care deservesc trei case individuale. Acestea sunt chestiuni 
naționale care trebui soluționate de autoritățile statelor membre.

În ceea ce priveşte acuzațiile privind accesul la instanțe pentru a solicita compensații pentru 
daune, Comisia subliniază că aceste chestiuni nu sunt reglementate de legislația UE, ci sunt de 
competența autorităților naționale.

Comisia nu poate justifica anchetarea în continuare a acestei chestiuni. 

                                               
1 Directiva privind apa destinată consumului uman 98/83/CE, JO L 330, 5.12.1998, se aplică în cazul 

rezervelor de apă destinate consumului uman care deservesc mai mult de 50 de persoane sau care furnizează 
mai multe de 10 m³ de apă de băut pe zi. Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE, JO L 327, 22.12.2000, 
prevede, printre altele, obligaţia de a proteja corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile care 
deservește mai mult de 50 de persoane sau care furnizează în medie mai mult de 10 m3 pe zi. Directiva 
privind tratarea apelor urbane reziduale 91/271/CE, JO L 135, 30.5.1991, se aplică, de regulă, aglomerărilor 
de peste 2 000 de locuitori (sau echivalentul în „echivalent-locuitor” al poluării cu ape reziduale), dar nu și 
caselor individuale.


