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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0500/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wolfgang 
Diesel, par bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas obligātu būvniecību 
un samaksu par to

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Tīringenes Federālās zemes valdība viņam liek pašam par 
saviem līdzekļiem būvēt bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju šāda situācija ir izveidojusies, jo Vācijā tiek īstenota Eiropas 
direktīva. Viņš ir pensijā, un viņa sieva ir invalīde, kas nevar strādāt. Viņš nevar atļauties 
maksāt par šādu iekārtu un uzskata, ka prasība to būvēt nekādi neatbilst sociālajiem 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem būtu jāīsteno vides politika. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
nesaprot, kāpēc attieksme pret mājsaimniecībām, kas rada tikai 5 % ūdens piesārņojuma, ir tik 
nesamērīgi stingra salīdzinājumā ar rūpniecības uzņēmumiem, kas rada 95 % piesārņojuma. 
Turklāt, kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, pastāv dubulti standarti, jo, piemēram, 
Vilhelmshāvenas pilsēta (Wilhelmshaven) savus notekūdeņus iepludina tieši jūrā, tos nemaz 
neattīrot. Viņš uzskata, ka federālās zemes veiktie pasākumi ir pretrunā principam nodrošināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret ES iedzīvotājiem un viņa tiesībām, kas noteiktas ES Pamattiesību 
hartā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī
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Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva (KNAD)1 attiecas uz aglomerācijām ar vairāk 
nekā 2 000 iedzīvotājiem. Saskaņā ar KNAD 3. pantu izņēmums attiecībā uz notekūdeņu 
savākšanu ir iespējams tikai, „ja kanalizācijas sistēmu izveidošana nav pamatota, jo tā vai nu 
nedos nekādu labumu videi vai ietvers pārmērīgas izmaksas”. Šādos gadījumos „izmanto 
individuālas sistēmas vai citas piemērotas sistēmas (IAS), kas nodrošina to pašu vides 
aizsardzības līmeni”.

Šā panta īstenošana ir dalībvalstu kompetencē. Pamatojoties uz dalībvalsts un reģionālajiem 
tiesību aktiem, kas piemērojami Tīringenes Federālajā zemē, noteikumus par mājsaimniecību 
juridiskajām saistībām un tehniskās prasības attiecībā uz IAS ar likumu nosaka vietējās varas 
iestādes (kanalizācijas pārvaldes, pašvaldības un ūdenssaimniecības iestādes). Izmaksas par 
IAS būvniecību ir lielā mērā atkarīgas no šīm obligātajām prasībām. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzējam tiek ieteikts sazināties ar vietējo varas iestādi, lai rastu risinājumu. Komisija 
varētu iejaukties tikai tad, ja Tīringenes Federālajā zemē spēkā esošais tiesību akts būtu 
pretrunā ar ES tiesību aktu. Komisijas rīcībā nav informācijas, kas norādītu uz šādu 
pārkāpumu.

Saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvu (WFD) atbildīgā varas iestāde var piemērot pagarinātu 
izpildes grafiku, ja tam ir atbilstošs pamatojums, kas skaidri noteikts 2. cikla upes baseina 
apsaimniekošanas plānā. Lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts noskaidrot par šo iespēju 
atbildīgajā varas iestādē

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja piebildi par situāciju Vilhelmshāvenas pilsētā —
pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju, aglomerācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēma 
pilnībā atbilst KNAD.

Secinājums

Neraugoties uz lūgumraksta iesniedzēja aprakstīto finansiālo un sociālo stāvokli, kuru nav 
iespējams novērtēt, pamatojoties uz viņa sniegto informāciju, Komisija nesaskata Eiropas 
tiesību aktu (KNAD) pārkāpumu. Piemērojamie noteikumi attiecībā uz IAS obligātajām 
prasībām atrodas Tīringenes Federālās zemes vietējo varas iestāžu kompetencē. Lai aizstāvētu 
savas intereses un īstenotu tiesības, lūgumraksta iesniedzējs var vērsties reģionālajā tiesā vai 
valsts tiesā.
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