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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0500/2013, внесена от Волфганг Дизел, с германско гражданство, 
относно задължителното изграждане и заплащането за станция за 
биологично пречистване на отпадъчните води

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че правителството на провинция Тюрингия е 
поискало от него да разполага със станция за биологично пречистване на отпадъчните 
води, изградена за негова сметка. Според вносителя на петицията това е последица от 
прилагането на европейска директива в Германия. Той е пенсионер, а съпругата му е с 
увреждане и не може да работи. Той не може да си позволи да плати за такава станция 
и счита изискването тя да бъде изградена за несъвместимо със социалните условия, при 
които екологичната политика би трябвало да бъде прилагана. Вносителят на петицията 
също така не разбира защо домакинствата, които са отговорни само за 5 % от 
замърсяването на водите, се третират непропорционално сурово в сравнение с 
промишлеността, която е отговорна за 95 % от замърсяването. Освен това според 
вносителя на петицията в случая действат двойни стандарти, тъй като град като 
Вилхелмсхафен изхвърля отпадъчните си води директно в морето, без да ги третира. 
Той счита, че предприетите мерки от провинцията са в противоречие с принципа на 
равно третиране на гражданите в ЕС, както и с неговите права, съгласно Хартата на 
основните права на ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.
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Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (ДПГОВ)1 се отнася за 
агломерации с повече от 2 000 жители.  Съобразно член 3 от ДПГОВ освобождаване от 
събиране на отпадъчните води е възможно само „когато инсталирането на 
канализационна система не е оправдано, било защото не е в интерес на околната среда, 
било поради прекомерно високата ѝ стойност“.  В такива случаи се използват 
индивидуални системи или други подходящи системи, осигуряващи еднакво равнище 
на опазване на околната среда.

Изпълнението на този член попада в компетенциите на държавите членки. Въз основа 
на националните и регионалните закони, приложими в провинция Тюрингия, правилата 
относно правните задължения за домакинствата и техническите изисквания по 
отношение на оценките на въздействието се приемат от местните органи (съвети по 
канализацията, общини и органи, отговарящи за водите). Разходите за изграждане на 
индивидуални и други подходящи системи зависят до голяма степен от тези минимални 
изисквания. Поради това на вносителя на петицията се препоръчва да се свърже с 
местните органи с цел намиране на решение. Комисията би могла да се намеси 
единствено ако съществуващото законодателство в провинция Тюрингия би било в 
противоречие с правото на ЕС. Комисията не разполага с информация относно такова 
нарушение.

Възможно е компетентният орган да може да приложи разширения график съобразно 
Рамковата директива за водите в зависимост от съответната обосновка, посочена по 
прозрачен начин във втория цикъл на плана за управление на речния басейн. 
Вносителят на петицията се приканва да отправи запитване относно тази възможност 
към компетентния орган.

По отношение на забележката на вносителя на петицията относно положението във 
Вилхелмсхафен въз основа на последната налична информация, системата за 
пречистване на отпадъчни води за агломерацията е в пълно съответствие с Директивата 
за пречистването на градските отпадъчни води.

Заключение

Освен описаното финансово и социално положение на вносителя на петицията, които 
не могат да бъдат оценени, Комисията не може да установи нарушение на европейското 
законодателство (ДПГОВ) въз основа на информацията, предоставена от вносителя на 
петицията. Приложимите правила относно минималните изисквания на 
индивидуалните и други подходящи системи са от компетентността на местните органи 
в провинция Тюрингия.  Вносителят на петицията може да се обърне към регионалните 
или националните съдилища за защита на своите интереси и упражняване на своите 
права.

                                               
1 91/271/ЕИО, ОВ L 135, 30.5.1991 г.


