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Θέμα: Αναφορά 0500/2013, του Wolfgang Diesel, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την υποχρεωτική κατασκευή και χρηματοδότηση μονάδας βιολογικής 
επεξεργασίας λυμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του ομόσπονδου κράτους της Θουριγγίας του 
ζητεί να κατασκευάσει με ίδιες δαπάνες μια μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η υποχρέωση αυτή απορρέει από την εφαρμογή μιας 
ευρωπαϊκής οδηγίας στη Γερμανία. Ο αναφέρων είναι συνταξιούχος, ενώ η σύζυγός του είναι 
ανάπηρη και αδυνατεί να εργαστεί. Ο ίδιος δεν είναι σε θέση να καλύψει τις δαπάνες για μια 
τέτοια μονάδα και θεωρεί ότι η υποχρέωση κατασκευής της δεν είναι σύμφωνη με τις 
κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται η περιβαλλοντική πολιτική. 
Επίσης, ο αναφέρων αδυνατεί να κατανοήσει για ποιον λόγο τα νοικοκυριά, που ευθύνονται 
μόνο για το 5% της μόλυνσης των υδάτων, αντιμετωπίζονται με δυσανάλογη αυστηρότητα σε 
σύγκριση με τη βιομηχανία, η οποία ευθύνεται για το 95% της μόλυνσης. Επιπλέον, σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, στην περίπτωση αυτή ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, επειδή μια 
πόλη όπως το Wilhelmshaven απορρίπτει τα λύματά της κατευθείαν στη θάλασσα χωρίς 
προηγούμενη επεξεργασία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τα μέτρα που έλαβε το ομόσπονδο κράτος 
αντίκεινται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών στην ΕΕ και στα δικαιώματά του 
βάσει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014
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H οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (UWWTD)1ισχύει για οικισμούς με 
περισσότερους από 2.000 κατοίκους. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας, εξαιρέσεις από 
την κανόνα της συγκέντρωσης των λυμάτων δύνανται να προβλεφθούν μόνο στις περιπτώσεις 
«κατά τις οποίες η εγκατάσταση αυτών των δικτύων δεν δικαιολογείται, είτε λόγω του ότι δεν 
ωφελεί το περιβάλλον, είτε λόγω υπερβολικού κόστους». Στις περιπτώσεις αυτές, 
χρησιμοποιούνται μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστήματα που επιτυγχάνουν 
το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος".

H εφαρμογή του εν λόγω άρθρου εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σύμφωνα 
με τις νομοθετικές διατάξεις σε ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο που ισχύουν στο 
ομόσπονδο κράτος της Θουριγγίας, οι κανόνες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις των 
νοικοκυριών και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με τα μεμονωμένα συστήματα ή άλλα 
κατάλληλα συστήματα θεσπίζονται από τις τοπικές αρχές (εταιρείες αποχέτευσης, δήμους και 
εταιρείες ύδρευσης). Το κόστος κατασκευής μεμονωμένων συστημάτων ή άλλων 
κατάλληλων συστημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 
τίθενται από τις εν λόγω αρχές. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων θα πρέπει να απευθυνθεί στην 
αρμόδια τοπική αρχή ώστε να βρεθεί μια λύση. H Επιτροπή έχει εξουσία περέμβασης μόνο 
στην περίπτωση όπου το ισχύον δίκαιο στο ομόσπονδο κράτος της Θουριγγίας έρχεται σε 
αντίθεση με το δίκαιο της ΕΕ. Εν προκειμένω, η Επιτροπή δεν έχει ενδείξεις σχετικά με μια 
τέτοια παραβίαση.

Η αρμόδια αρχή δύναται να θέσει σε εφαρμογή το διευρυμένο χρονοδιάγραμμα βάσει της 
ΟΠΥ, εφόσον αυτό αιτιολογείται κατά τρόπο κατάλληλο και διαφανή στο 2ο σχέδιο 
διαχειρίσεως λεκανών απορροής ποταμών. O αναφέρων καλείται να ενημερωθεί από την 
αρμόδια αρχή σχετικά με την εν λόγω δυνατότητα.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του αναφέροντος σχετικά με την κατάσταση στο Wilhelmshaven, 
το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού, με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες 
πληροφορίες, είναι πλήρως συμβατό με την οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. 

Συμπέρασμα

Ανεξάρτητα από την ανωτέρω εκτεθείσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση του 
αναφέροντα, η οποία δεν μπορεί να αξιολογηθεί, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει, με βάση τις 
πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσία (της οδηγίας 
UWWTD). Οι εφαρμοστέοι κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των μεμονωμένων 
συστημάτων ή άλλων κατάλληλων συστημάτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τοπικών 
αρχών στο ομόσπονδο κράτος της Θουριγγίας. Ο αναφέρων μπορεί να προσφύγει στα 
περιφερειακά ή τα ομοσπονδιακά δικαστήρια για την προστασία των συμφερόντων του και 
την επιβολή των δικαιωμάτων του.
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