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Tárgy: Wolfgang Diesel német állampolgár által benyújtott 0500/2013. sz. petíció egy 
biológiai szennyvíztisztító építéséről és az építési költségeinek kifizetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint Türingia tartomány kormányzata azt kéri tőle, hogy 
saját költségén építsen biológiai szennyvíztisztítót. A petíció benyújtója szerint ez egy európai 
irányelv németországi átültetésének következménye. Ő maga nyugdíjas, a felesége 
fogyatékossággal él, és nem képes munkavégzésre. Nem engedheti meg magának, hogy 
kifizesse egy szennyvíztisztító költségeit, és úgy véli, hogy a felépítésére való kötelezés nem 
egyeztethető össze azokkal a szociális feltételekkel, amelyek mellett végre kellene hajtani a 
környezetvédelmi politikát. A petíció benyújtója azt sem érti, hogy miért bánnak aránytalanul 
szigorúbban a háztartásokkal, amelyek a vízszennyezés csupán 5%-áért felelősek, az iparhoz 
képest, amely a szennyezés 95%-áért felel. Ezen túlmenően a petíció benyújtója szerint kettős 
mércét alkalmaznak, mivel léteznek olyan városok, mint például Wilhelmshaven, amelyek 
közvetlenül a tengerbe vezetik a szennyvizet, tisztítás nélkül. A tartomány intézkedéseit az 
uniós polgárokkal szembeni egyenlő bánásmód elve, valamint az EU Alapjogi Chartája 
megsértésének tekinti. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.
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A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv (Urban Waste Water Treatment Directive, 
UWWTD)1 hatálya a több mint 2000 lakost számláló agglomerációkra terjed ki.  Az 
UWWTD 3. cikke értelmében kizárólag akkor lehet mentességet kapni a szennyvíz 
összegyűjtése alól, „amennyiben a gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, 
mert nem járna környezeti előnyökkel, akár mert aránytalanul nagy költségekkel járna”.  Ilyen 
esetekben azonos szintű környezetvédelmet nyújtó egyedi rendszereket vagy más megfelelő 
rendszereket (individual or other appropriate systems, IAS) kell alkalmazni.

E cikk végrehajtása a tagállamok hatáskörébe tartozik. A Türingia tartományban hatályos 
nemzeti és regionális jogszabályok alapján a helyi hatóságok (a szennyvízelvezetéssel 
foglalkozó testületek, az önkormányzatok és a vízügyi hatóságok) hozzák meg a háztartások 
jogi kötelezettségeire és az IAS-ekkel kapcsolatos műszaki követelményekre vonatkozó 
jogszabályokat. Az IAS-ek kiépítésének költsége nagyban függ ezektől a 
minimumkövetelményektől. Ezért a petíció benyújtójának fel kellene vennie a kapcsolatot a 
helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy megoldást találjon. A Bizottság kizárólag akkor 
tudna beavatkozni, ha a Türingia tartományban hatályos jogszabályok ellentétesek lennének 
az uniós jogszabályokkal. A Bizottság nem tud olyan információról, amely ilyen jogsértésre 
utalna.

Az illetékes hatóság a hulladékokról szóló irányelvnek megfelelően a vízgyűjtő-gazdálkodási 
terv második ciklusában átláthatóan meghatározott megfelelő indoklástól függően kibővített 
határidőt alkalmazhat. Azt javasoljuk a petíció benyújtója számára, hogy érdeklődjön erről a 
lehetőségtől az illetékes hatóságnál.

A petíció benyújtójának a wilhelmshaveni helyzetre tett megjegyzésével kapcsolatban arról 
tudunk beszámolni, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb információk szerint az agglomeráció 
szennyvízkezelő rendszere teljes összhangban van az UWWTD-ben meghatározottakkal.

Összegzés

A petíció benyújtója által leírt pénzügyi és társadalmi helyzetén kívül, amelyet nem lehet 
megvizsgálni, a Bizottság a petíció benyújtója által biztosított információk alapján nem talált 
az uniós jogszabályok (az UWWTD) megsértésére utaló jelet. Türingia tartományban az IAS 
minimumkövetelményeire vonatkozó illetékes jogszabályok a helyi hatóságok hatáskörébe 
tartoznak.  A petíció benyújtója felkeresheti a regionális és nemzeti bíróságokat annak 
érdekében, hogy azok megvédjék az érdekeit és érvényre juttassák a jogait.

                                               
1 91/271/EGK, HL L 135., 1991.5.30.


