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obligatorisk opførelse af, og betaling for, a et biologisk spildevandsanlæg

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at regeringen i delstaten Thüringen pålægger ham at opføre et biologisk 
spildevandsanlæg for egen regning. Dette er ifølge andrageren en konsekvens af 
gennemførelsen af et EU-direktiv i Tyskland. Han er pensioneret, og hans kone er 
handicappet og kan ikke arbejde. Han har ikke råd til at betale for et sådant anlæg og mener, 
at kravet om at opføre det ikke er foreneligt med de sociale vilkår, som bør ligge til grund for 
gennemførelsen af miljøpolitikken. Andrageren forstår heller ikke, hvorfor husholdninger, der 
kun står for 5 % af vandforureningen, behandles uforholdsmæssigt hårdt sammenlignet med 
industrien, som står for 95 % af forureningen. Ifølge andrageren er der desuden tale om 
dobbeltmoral, idet en by som Wilhelmshaven udleder sit spildevand direkte i havet uden at 
rense det. Han anser de foranstaltninger, som delstaten har truffet, for at være i strid med 
princippet om lige behandling af EU-borgere og med sine rettigheder i henhold til EU's 
charter om grundlæggende rettigheder. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15.11.2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014
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Direktivet om rensning af spildevand (UWWTD)1 finder anvendelse på byområder med mere 
end 2 000 indbyggere. I henhold til artikel 3 i UWWTD er en undtagelse fra opsamling af 
spildevand kun mulig ”hvor det ikke er velbegrundet at etablere et kloaknet, enten fordi det 
ikke vil gavne miljøet, eller fordi det vil medføre urimelige udgifter”.  I så fald "anvendes der 
individuelle systemer eller andre egnede systemer, som sikrer samme 
miljøbeskyttelsesniveau."

Gennemførelsen af denne artikel henhører under medlemsstaternes kompetence. På grundlag 
af de nationale og regionale love, der anvendes i delstaten Thüringen, vedtages bestemmelser 
om retlige forpligtelser for husholdninger og tekniske krav i forbindelse med individuelle 
systemer eller andre egnede systemer af de lokale myndigheder (spildevandsråd, kommuner 
og vandtilsynsmyndigheder). Omkostningerne i forbindelse med opførelse af individuelle 
systemer eller andre egnede systemer er i høj grad afhængige af disse minimumskrav. 
Andrageren rådes derfor til at kontakte de lokale myndigheder for at finde en løsning. 
Kommissionen kan kun gribe ind, hvis den gældende lovgivning i delstaten Thüringen strider 
imod EU-retten. Kommission råder ikke over oplysninger, der tyder på en sådan overtrædelse.

Det kan være muligt for den kompetente myndighed at anvende den forlængede frist under 
vandrammedirektivet afhængig af en passende begrundelse, der på gennemsigtig vis 
fastlagdes i den anden vandområdeplanlægningscyklus. Andrageren opfordres til at undersøge 
denne mulighed ved den kompetente myndighed.

For så vidt angår andragerens bemærkning om forholdene i Wilhelmshaven, er 
rensningsanlægget for byspildevand i følge de senest tilgængelige oplysninger i fuldstændig 
overensstemmelse med direktivet om rensning af byspildevand.

Konklusion

Ud over andragerens beskrevne økonomiske og sociale situation, der ikke kan vurderes, kan 
Kommissionen ikke på grundlag af de af andrageren indgivne oplysninger konstatere nogen 
overtrædelse af EU-retten. Gældende bestemmelser om minimumskrav for individuelle 
systemer eller andre egnede systemer henhører under de lokale myndigheder i delstaten 
Thüringen. Andrageren kan henvende sig til de regionale eller nationale domstole med 
henblik på at varetage sine interesser og gøre sine rettigheder gældende.

                                               
1 91/271/EØF, EFT L 135 af 30.5.1991.


