
CM\1022438LT.doc PE529.994v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

28.2.2014

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0500/2013 dėl privalomo biologinio nuotekų valymo įrenginio 
įrengimo ir mokėjimo už jį, kurią pateikė Vokietijos pilietis Wolfgang Diesel

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo teigimu, Tiuringijos žemės valdžios institucijos reikalauja, kad jis už savo 
lėšas pastatytų biologinius nuotekų valymo įrenginius. Anot peticijos pateikėjo, šis 
reikalavimas atsirado dėl Europos Sąjungos direktyvos taikymo Vokietijoje. Jis yra 
pensininkas, jo žmona yra neįgali ir negali dirbti. Jis neišgali sumokėti už tokį įrenginį ir 
mano, kad reikalavimas jį pastatyti yra nesuderinamas su socialinėmis sąlygomis, kuriomis 
turėtų būti vykdoma aplinkos apsaugos politika. Peticijos pateikėjas nesupranta, kodėl namų 
ūkiams, kurių veiklą lemia tik 5 proc. visos vandens taršos, taikomi neproporcingai griežti 
reikalavimai, palyginti su pramone, kurios veiklos lemiama tarša sudaro 95 proc. Be to, 
peticijos pateikėjo teigimu, taikomi dvigubi standartai, nes toks miestas kaip Vilhelmshavenas 
išleidžia savo neapdorotas nuotekas tiesiai į jūrą. Jis mano, kad žemės valdžios institucijų 
priimtas sprendimas prieštarauja vienodo ES požiūrio į piliečius principui ir jo teisėms pagal 
ES pagrindinių teisių chartiją. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.
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„Direktyva dėl miesto nuotekų valymo1 taikoma aglomeracijoms, turinčioms daugiau nei 
2000 gyventojų. Pagal direktyvos dėl miesto nuotekų valymo 3 straipsnį reikalavimas įrengti 
nuotekų surinkimo sistemą išimties tvarka gali būti netaikomas tik tuo atveju, „kai nuotėkų 
surinkimo sistemų įrengimas nėra pateisinamas dėl to, kad tokia sistema neduotų naudos 
aplinkai, arba dėl to, kad ji per daug brangiai kainuotų“. Šiuo atveju naudojamos atskiros 
individualios sistemos arba kitokios atitinkamos sistemos, kurios užtikrina tokį pat aplinkos 
apsaugos lygį.

Šio straipsnio įgyvendinimas priklauso valstybių narių kompetencijai. Pagal Tiuringijos 
žemėje galiojančius nacionalinius ir regioninius įstatymus taisykles dėl namų ūkių teisinių 
prievolių ir atitinkamoms sistemoms taikomų techninių reikalavimų priima vietos valdžios 
institucijos (už nuotekų tvarkymą atsakingos valdybos, savivaldybės ir už vandens tvarkymą 
atsakingos institucijos). Individualios arba kitokios atitinkamos sistemos įdiegimo sąnaudos 
labai priklauso nuo šių minimalių reikalavimų. Todėl peticijos pateikėjui patariama kreiptis į 
vietos valdžios institucijas, siekiant rasti sprendimą. Komisija galėtų įsikišti tik tuo atveju, jei 
Tiuringijos žemėje vyraujantis įstatymas prieštarautų ES teisei. Komisija neturi jokios 
informacijos, kuri bylotų apie tokį pažeidimą.

Pagal Vandens pagrindų direktyvą kompetentinga institucija gali prašyti pratęsti terminą, 
jeigu ji pateikė tinkamą pagrindimą, aiškiai išdėstytą antrojo ciklo upės baseino valdymo 
plane. Peticijos pateikėjui patariama pateikti kompetentingai institucijai paklausimą dėl tokios 
galimybės.

Kalbant apie peticijos pateikėjo pastabą dėl padėties Vilhelmshavene, naujausia turima 
informacija rodo, kad aglomeracijai skirta nuotekų valymo sistema visapusiškai atitinka 
direktyvos dėl miesto nuotekų valymo reikalavimus.

Išvada

Be aprašytos peticijos pateikėjo finansinės ir socialinės padėties, kurios įvertinti negalima, 
Komisija, remdamasi šio piliečio pateikta informacija, negali nustatyti Europos teisės aktų 
(direktyvos dėl miesto nuotekų valymo) pažeidimo. Taikytinos taisyklės dėl individualių arba 
kitokių atitinkamų sistemų minimalių reikalavimų priklauso Tiuringijos žemės vietos valdžios 
institucijų kompetencijai. Siekdamas apginti savo interesus ir užtikrinti savo teisių apsaugą, 
peticijos pateikėjas gali kreiptis į regioninius arba nacionalinius teismus.“
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