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Temats: Lūgumraksts Nr. 0971/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgie 
Angela un William Flanagan, par bojātas notekūdeņu sistēmas radīto 
veselības apdraudējumu 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, kas iesniegti vairākām iestādēm, tostarp ombudam, 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 to, ka Skotijas vietējās un reģionālās pašvaldības un iestādes, kas ir atbildīgas par 
būvatļauju piešķiršanu un uzraudzību, iespējams, neizpilda savus pienākumus. Lūgumrakstā ir 
prasīts arī atlīdzināt šīs iespējamās nolaidības radītos zaudējumus un izdevumus.

Strīds ir par sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, kas apgādā trīs mājas, un par 
piesārņotu dzeramā ūdens aku. Šajā gadījumā nav iespējamu ES vides tiesību aktu 
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pārkāpumu, kā arī nav tādu ES tiesību aktu1, kas reglamentē atsevišķu mājsaimniecību vai 
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 ir 
atbildīgas valstu varas iestādes.

Komisijai nav pamatotu iemeslu turpināt šīs lietas izmeklēšanu. 

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

Lūgumraksta iesniedzēji ir iesūtījuši papildu informāciju, norādot, ka viņu dzeramā ūdens 
piegādi izmanto 34 mājsaimniecības, kuru maksimālais iedzīvotāju skaits ir 85 iedzīvotāji. Uz 
dzeramā ūdens piegādi šādā apjomā (apgādā vairāk nekā 50 personas) attiecas Dzeramā ūdens 
direktīva2. 

Attiecīgi Komisija vērsīsies pie Apvienotās Karalistes varas iestādēm, lai noskaidrotu:

 dzeramā ūdens piegādes apjomu;
 to, kādi attiecībā uz šo ūdens piegādes sistēmu bijuši 2009. un 2010. gada monitoringa 

rezultāti (Dzeramā ūdens direktīvas 7. pants);
 to, kāda pietiekama un laikus sniegta informācija par dzeramā ūdens kvalitāti ir pieejama 

patērētājiem.

Kad Apvienotās Karalistes varas iestāžu atbilde par dzeramā ūdens piegādes sistēmu būs 
pienācīgi izvērtēta, Komisija par to ziņos Lūgumrakstu komitejai.

5. (REV II) Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Pēc vairāku lūgumraksta iesniedzēju sūdzību saņemšanas Komisija pieprasīja informāciju 
no Skotijas iestādēm.

Tā sauktā „Tullibardine avota ūdens piegāde” nodrošina ar ūdeni aptuveni 85 cilvēkus un 
34 ēkas, galvenokārt dzīvojamos namus, tostarp divus objektus, kas Dzeramā ūdens 
direktīvas 98/83/EK3 izpratnē tiek uzskatīti par uzņēmumiem, proti, mājās strādājošu 
bērnu aukli un nelielu maiznīcu. Tāpēc piegādi reglamentē Dzeramā ūdens direktīvas 

                                               
1Dzeramā ūdens direktīvu 98/83/EK, OV L 330, 5.12.1998., piemēro visām dzeramā ūdens apgādes sistēmām, 

kas apgādā vairāk nekā 50 personas vai piegādā vairāk nekā 10 m3 dzeramā ūdens dienā.  Ūdens 
pamatdirektīva 2000/60/EK, OV L 327, 22.12.2000., cita starpā nosaka pienākumu aizsargāt dzeramā ūdens 
ieguves avotus, ko izmanto vairāk par 50 personām vai piegādā vidēji vairāk par 10 m3 dzeramā ūdens dienā.
Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvu 91/271/EK, OV L 135, 30.5.1991., noteikti piemēro 
aglomerācijām, kurās ir vairāk nekā 2000 iedzīvotāju (vai ekvivalents „cilvēka ekvivalents” attiecībā uz 
notekūdeņu piesārņojumu), bet ne atsevišķām mājām.

2 Direktīva 98/83/EK, OV L330, 5.12.1998.; tās darbības joma norādīta 2. un 3. pantā.
3 OV L 330, 5.12.1998.
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noteikumi. 

Tullibardine avota ūdens piegādi nenodrošina Skotijas valsts ūdens uzņēmums, bet 
saskaņā ar atbilstīgajiem Skotijas tiesību aktiem1 to uzskata par privātu ūdens piegādi. 
Atbildība par privāta ūdens piegāžu avota uzturēšanu parasti ir to cilvēku ziņā, kuri no šīm 
piegādēm ir atkarīgi.  Ir ļoti neparasti, ja par privātu ūdens piegādes avotu ir atbildīga 
viena persona.  Tullibardine piegādes avota gadījumā nav viena piegādātāja/uzņēmuma, 
un nevienai personai nav pārvaldības un kontroles pilnvaru saistībā ar piegādi.   

Tādējādi visas personas, kuras izmanto apgādi (tostarp lūgumraksta iesniedzēji), saskaņā 
ar Skotijas iestāžu nostāju ir atbildīgas2 par Tullibardine ūdens piegādes avota uzturēšanu 
un uzlabošanu. Saskaņā ar 2006. gada noteikumiem par privātajiem ūdens piegādātājiem 
(Skotija) no avota ir paņemti ūdens paraugi, un analīzes ir atklājušas periodisku 
neatbilstību dzeramā ūdens bakterioloģiskajiem standartiem.  Turklāt atbilstīgi Skotijas 
tiesību aktiem obligāti veicamais piegādes avota riska novērtējums, ko 2007. gada 
24. oktobrī veica Perth un Kinross padome, arī apliecināja, ka piegādes avotu ievērojami 
apdraud iespējama mikrobioloģiska ūdens saindēšana.  Tāpēc ir vajadzīgi pasākumi ar 
ūdens apgādi saistīto problēmu risināšanai no to cilvēku puses, kuri ir atbildīgi par 
piegādi. 

Skotijas iestādes arī ir norādījušas, ka atbildīgā vietējā struktūra (Perth un Kinross
padome) ir ieteikusi piegādes avota īpašniekiem un lietotājiem veikt problēmu novēršanas 
un avota uzlabošanas darbus, lai pēc iespējas vairāk samazinātu šā piegādes avota radīto 
risku. Tā arī ierosinājusi šiem problēmu novēršanas un stāvokļa uzlabošanas darbiem 
nodrošināt finansiālu atbalstu, piešķirot līdz 800 mārciņām lielu dotāciju uz vienu 
īpašumu, turpināt piedāvāt konsultācijas, kā arī sadarboties ar cilvēkiem, kuri izmanto 
Tullibardine avota ūdens piegādi, lai izveidotu efektīvu ūdens attīrīšanas iekārtu nolūkā 
aizsargāt cilvēku veselību un nodrošinātu atbilstību ūdens kvalitātes standartiem, kas ir 
noteikti Dzeramā ūdens direktīvā.     

Nobeigums

Ņemot vērā minēto, šķiet, ka nepieciešamā informācija vietējā līmenī ir pieejama ne tikai 
saistībā ar problēmu, bet arī tās risinājumiem, tostarp ietverot iespējamu finanšu atbalstu 
problēmu novēršanas pasākumiem.

                                               
1 2006. gada noteikumi par privātajiem ūdens piegādātājiem (Skotija)
2 Visi šie iedzīvotāji ir „attiecīgās personas” 2006. gada noteikumu par privātajiem ūdens piegādātājiem (Skotija) 

izpratnē.  


