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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0971/2009, adresată de Angela și 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 și organele locale și 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 



PE441.089v03-00 2/3 CM\882117RO.doc

RO

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 privește 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. 

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 3 martie 2011

Informațiile suplimentare oferite de statele semnatarilor indică faptul că instalațiile de 
aprovizionare cu apă potabilă în cauză ar deservi 32 de locuințe private și, respectiv, un număr 
de maximum 85 de locuitori. O aprovizionare cu apă potabilă de aceste dimensiuni (care 
deservește peste 50 de persoane) ar intra sub incidența Directivei privind apa potabilă2. 

Prin urmare, Comisia va solicita autorităților Regatului Unit:

 să indice dimensiunile aprovizionării cu apă potabilă;
 să prezinte rezultatele monitorizărilor întreprinse în 2009 și 2010 (articolul 7 din Directiva 

privind apa potabilă);
 să prezinte informațiile adecvate și actualizate puse la dispoziția consumatorilor 

referitoare la calitatea apei potabile care le este furnizată.

Comisia va raporta Comisiei pentru petiții de îndată ce primește un răspuns din partea 
autorităților Regatului Unit în legătură cu aprovizionarea cu apă potabilă evaluată în mod 
corespunzător.

5. Răspunsul Comisiei (REV. II), primit la 26 octombrie 2011

Comisia a solicitat informații din partea autorităților scoțiene în urma unor afirmații noi 
ale petiționarilor.

Așa-numitul izvor „Tullibardine Spring Supply” deservește o populație estimată la 85 de 
persoane și 34 de spații, în special imobile rezidențiale, dar și două activități care sunt 
tratate drept activități comerciale în sensul Directivei privind apa potabilă, 98/83/CE3 - o 

                                               
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, obligația 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.

2 Directiva 98/83/EC, JO L 330, 5.12.1998; domeniul de aplicare definit la articolele 2 și 3.
3 JO L 330, 5.12.1998.
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casă destinată îngrijirii copiilor și o brutărie mică. Izvorul face, prin urmare, obiectul 
dispozițiilor Directivei privind apa potabilă. 

Aprovizionarea din izvorul Tullibardine nu este asigurată de întreprinderea publică de 
distribuție a apei din Scoția, Scottish Water, ci este considerată, în conformitate cu 
legislația scoțiană relevantă1, o sursă de apă privată. Responsabilitatea întreținerii surselor 
de apă private revine de obicei celor care depind de sursele respective. Este foarte 
neobișnuit ca o singură persoană să aibă întreaga responsabilitate a unei surse de apă 
private. În ceea ce privește sursa Tullibardine, nu există un furnizor/operator unic și nu 
există o sigură persoană care să exercite competențe de gestionare sau de control asupra 
aprovizionării. 

Prin urmare, toți cei care folosesc sursa (inclusiv petiționarii) au, conform autorităților 
scoțiene, responsabilitatea2 întreținerii și îmbunătățirii sursei Tullibardine. Din izvor s-au 
prelevat eșantioane în conformitate cu „Normele (din Scoția) privind sursele de apă 
private 2006”, iar analiza a identificat o lipsă intermitentă a conformității cu standardele 
bacteorologice pentru apa potabilă. În plus, evaluarea de risc pentru sursa de apă, 
obligatorie în cadrul dreptului scoțian și efectuată de Consiliul din Perth și Kinross la 24 
octombrie 2007 indică, de asemenea, că aprovizionarea este expusă unui risc ridicat de 
potențială contaminare microbiologică. Prin urmare, sunt necesare acțiuni corective în 
vederea abordării problemelor de aprovizionare cu apă din partea celor care sunt 
responsabili pentru distribuția acesteia. 

Autoritățile scoțiene au spus, de asemenea, că autoritatea locală responsabilă (Consiliul 
din Perth și Kinross) a recomandat proprietarilor și utilizatorilor sursei să efectueze lucrări 
de remediere și îmbunătățire pentru a reduce la minim potențialele riscuri asupra sănătății 
pe care le prezintă sursa acestora; a recomandat să se pună la dispoziție sprijin financiar 
pentru aceste lucrări de remediere și îmbunătățire, cu o alocare de până la 800 de lire pe 
proprietate, să se ofere în continuare consiliere și orientări și să se lucreze cu cei care 
depind de izvorul Tullibardine pentru a elabora o soluție eficientă de tratare a apei în 
vederea protejării sănătății umane și să se respecte standardele de calitate a apei prevăzute 
de Directiva privind apa potabilă. 

Concluzie

Pe baza celor de mai sus, se pare că, la nivel local, există informațiile necesare, nu doar 
referitor la problemă, ci și la soluționarea acesteia, inclusiv la posibilitatea unui sprijin 
financiar pentru acțiuni corective.

                                               
1 Normele (din Scoția) privind sursele de apă private 2006
2 Toți acei ocupanți reprezintă „persoane relevante” în sensul articolului 4 din Normele (din Scoția) privind 

sursele de apă private 2006. 


