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Peticijų komitetas
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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 teikėjai 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 teikėjai 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.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.

„Remiantis papildoma peticijos pateikėjų pateikta informacija, tvirtinama, kad jų geriamasis 
vanduo tiekiamas 34 namams, kuriuose gyvena daugiausia 85 gyventojai. Tokio masto 
geriamojo vandens tiekimui (kai vandeniu aprūpinama daugiau nei 50 asmenų) taikomos 
Geriamojo vandens direktyvos nuostatos2. 

Todėl Komisija prašys Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pateikti informaciją apie:

 geriamojo vandens tiekimo mastą;
 šio 2009–2010 m. vandens tiekimo stebėsenos rezultatus (Geriamojo vandens direktyvos 

7 straipsnis);
 tai, kokia pakankama ir naujausia informacija teikiama vartotojams apie jų geriamojo 

vandens kokybę.

Komisija pateiks Peticijų komitetui ataskaitą, kai tik Jungtinės Karalystės valdžios institucijų 
atsakymas dėl geriamojo vandens tiekimo bus deramai įvertintas.“

5. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Komisija paprašė Škotijos valdžios institucijų pateikti informaciją dėl šių peticijos 
pateikėjų įtarimų.

Geriamasis vanduo iš vadinamojo šaltinio „Tullibardine Spring Supply“ tiekiamas 
apytikriai 85 asmenims ir 34 namams, kurių daugelis yra gyvenamieji, bet įskaitant ir 
namus, kuriuose užsiimama komercine veikla, remiantis Geriamojo vandens direktyva 
(98/83/EB)3, t. y., namuose dirbančiai auklei ir nedidelei kepyklai. Taigi tiekimui 

                                               
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.

2 Direktyva 98/83/EB, OL L 330, 1998 12 5; taikymo sritis išdėstyta 2 ir 3 straipsniuose.
3 OL L 330, 1998 12 5.
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taikomos Geriamojo vandens direktyvos nuostatos. 

Remiantis susijusia Škotijos teise 1, „Tullibardine Spring Supply“ laikomas privačiu 
vandens tiekėju, nes jo neremia valstybinė Škotijos vandens tiekimo įmonė, „Škotijos 
vanduo“. Už privačių vandens tiekėjų priežiūrą atsakingi nuo tiekimo priklausomi 
subjektai. Labai neįprasta, kad už privatų vandens tiekimą visiškai atsakingas vienas 
asmuo. „Tullibardine Supply“ atveju nėra vieno tiekėjo ir (arba) vykdytojo ir vieno 
asmens, turinčio su tiekimu susijusio valdymo ir kontrolės įgaliojimus.

Taigi, remiantis Škotijos valdžios institucijomis, visi, kam tiekiamas vanduo (įskaitant 
peticijos pateikėjus), yra atsakingi 2 už „Tullibardine Supply“ valdymą ir tobulinimą. 
Remiantis „2006 m. (Škotijos) Privačių vandens tiekimo įrenginių taisyklėmis“, paimti 
šaltinio ėminiai, juos ištyrus nustatyta pakitusi bakteriologinių geriamojo vandens 
reikalavimų neatitiktis. Be to, pagal Škotijos teisę privalomu rizikos vertinimu, kurį 
2007 m. spalio 24 d. atliko Perto ir Kinroso taryba, taip pat nustatyta, kad įrenginiams 
gresia galimas mikrobiologinės taršos pavojus. Todėl reikalingi taisomieji veiksmai 
vandens tiekimo problemoms, susijusioms su klausimu, kas atsakingas už tiekimą, spręsti. 

Škotijos valdžios institucijos taip pat teigė, kad atsakinga vietos valdžios institucija (Perto 
ir Kinroso taryba) patarė tiekimo savininkams ir vartotojams imtis taisomųjų ir gerinimo 
darbų, kad būtų sumažintas galimas tiekimo pavojus sveikatai; taip pat ji patarė padidinti 
finansinės paramos tokiems taisomiesiems ir gerinimo darbams prieinamumą ir suteikti 
800 GBP pašalpą vienam namui, toliau teikti patarimus ir konsultacijas ir bendradarbiauti 
su nuo „Tullibardine Spring Supply“ priklausomais asmenimis, kad būtų sukurti 
veiksmingi vandens valymo sprendimai, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir laikomasi 
Geriamojo vandens direktyvoje nustatytų vandens kokybės reikalavimų.

Išvada

Remiantis pirmiau išdėstyta informacija, atrodo, kad reikiamą ne tik su šia problema, bet 
ir su jos sprendimu, įskaitant finansinę paramą taisomiesiems veiksmams, susijusią 
informaciją galima gauti vietos lygmeniu.“

                                               
1 2006 m. (Škotijos) Privataus vandens tiekimo įrenginių taisyklės.
2 Remiantis (Škotijos) Privataus vandens tiekimo įrenginių 4 taisykle, visi gyventojai yra „susiję asmenys“.


