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Tárgy: Angela és William Flanagan brit állampolgárok által benyújtott 0971/2009. 
számú petíció egy hibás csatornarendszerből származó egészségügyi 
kockázatokról és az intézkedés hatóságok általi megtagadásáról

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. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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 hatálya alá, 
hanem nemzeti hatáskörbe tartoznak.

A Bizottság nem tartja indokoltnak az ügy további kivizsgálását.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. március 3.

A petíció benyújtói által szolgáltatott további információk szerint ivóvízellátásuk 34 háztartás 
és legfeljebb 85 lakos szükségleteit fedezi. Egy ilyen méretű (több mint 50 személyt ellátó) 
ivóvízellátás az ivóvízről szóló irányelv2 hatálya alá tartozna. 
Következésképpen a Bizottság az Egyesült Királyság hatóságaihoz fordul annak érdekében, 
hogy tájékoztassák:

 az érintett ivóvízellátás méretéről;
 az ivóvízellátás 2009. és 2010. évi ellenőrzésének eredményeiről (az ivóvízről szóló 

irányelv 7. cikke);
 arról, hogy milyen megfelelő és naprakész információk állnak a fogyasztók 

rendelkezésére az ivóvizük minőségét illetően.

A Bizottság ismét tájékoztatja majd a Petíciós Bizottságot, amint kellő módon kiértékelte az 
Egyesült Királyság hatóságainak az ivóvízellátásra vonatkozó válaszát.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2011. október 26.

A petíció benyújtóinak újabb állításait követően a Bizottság tájékoztatást kért a skót 
hatóságoktól. 

Az úgynevezett „Tullibardine Spring Supply” mintegy 85 személy és 34 helyszín vízellátására 
szolgál, ez utóbbiak esetében pedig javarészt lakóingatlanokról van szó, noha két olyan 
tevékenység is megjelenik, amely az ivóvízről szóló 98/83/EK irányelv3 alkalmazásában 
kereskedelmi tevékenységnek minősül: az otthoni gyermekgondozás és egy kispékség 
üzemeltetése. A vízellátás ez esetben tehát az ivóvízről szóló irányelvben foglalt 
                                               
1 Az ivóvízről szóló 98/83/EK irányelv (HL L 330., 1998.12.5.) csak az 50 személynél többet kiszolgáló vagy 
naponta 10 mł 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.
2 A 98/83/EK irányelv, HL L 330., 1998.12.5.; hatályát a 2. és 3. cikk határozza meg.
3 HL L 330., 1998.12.5.
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rendelkezések hatálya alá esik. 

A Tullibardine Spring Supply vízforrásból származó vízellátást nem a skót állami vízművek, 
azaz a Scottish Water társaság biztosítja, hanem az a vonatkozó skót törvény1 értelmében 
magán vízforrásnak minősül. A magán vízforrások karbantartása rendszerint az onnan 
származó vízellátásra támaszkodók feladata. Kifejezetten ritka az olyan eset, amikor egyetlen 
személyre hárul egy magán vízforrás tekintetében általános felelősség. Ami a tullibardine-i 
vízforrást illeti, ez esetben sem azonosítható csupán egyetlen szolgáltató/üzemeltető, és nem 
egyetlen személy gyakorolja a vízellátáshoz fűződő irányítási és ellenőrzési hatásköröket. 
Ezért a skót hatóságok szerint a vízforrás valamennyi használója (a petíció benyújtóit is 
ideértve) felelős a tullibardine-i vízforrás fenntartásáért és fejlesztéséért2.  A forrásból az ún. 
„Private Water Supplies (Scotland) Regulations 2006” jogszabályban előírtak alapján 
mintákat vettek, az elemzés pedig kimutatta, hogy az változó időközönként nem felel meg az 
ivóvízre vonatkozó bakteriológiai előírásoknak. Továbbá a forrásból származó vízellátás 
kockázatelemzése – amely a skót törvények értelmében kötelező, és azt a Perth and Kinross 
Council 2007. október 24-én végezte el – arra a megállapításra jutott, hogy a vízellátás 
esetében fennáll a mikrobiológiai szennyezés lehetőségének rendkívül magas kockázata. Ezért 
a vízellátáshoz fűződő problémák kezelésére szolgáló helyreállítási intézkedésekre van 
szükség, mégpedig azok részéről, akik a vízellátásért felelősek. 

A skót hatóságok azt is kifejtették, hogy az illetékes helyi hatóság (Perth and Kinross 
Council) azt tanácsolta a vízforrás tulajdonosainak és felhasználóinak, hogy végezzenek 
helyreállítási és fejlesztési munkálatokat annak érdekében, hogy csökkentsék a vízforrásból 
eredő potenciális egészségügyi kockázatokat. Továbbá arról tájékoztatta őket, hogy pénzügyi 
támogatás is elérhető az ilyen helyreállítási és fejlesztési munkálatokhoz, annak értéke pedig 
ingatlanonként elérheti akár a 800 angol fontot is, és egyben arról biztosította őket, hogy a 
továbbiakban is kész tanácsot és iránymutatást nyújtani, valamint együttműködni 
mindazokkal, akiknek a vízellátása a Tullibardine Spring Supply vízforrásból származik, 
azzal a céllal, hogy egy hatékony vízkezelési megoldást dolgozzanak ki az emberi egészség 
megóvása, valamint az ivóvízről szóló irányelvben foglalt vízminőségi előírások betartása 
érdekében. 

Következtetés

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a szükséges információk helyi szinten elérhetők, nem 
csupán magát a problémát, hanem annak megoldását illetően is, a helyreállítási intézkedések 
lehetséges pénzügyi támogatását is ideértve. 

                                               
1 Private Water Supplies (Scotland) Regulations 2006
2 A „Private Water Supplies (Scotland) Regulations 2006” jogszabálycsomag 4. sz. rendeletének alkalmazásában 

minden szóban forgó lakos „érintett személy”    


