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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

28.2.2014

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0500/2013, ingediend door Wolfgang Diesel (Duitse 
nationaliteit), over de verplichte bouw van, en betaling voor, een biologische 
waterzuiveringsinstallatie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat de regering van de deelstaat Thüringen van hem eist dat hij op eigen 
kosten een biologische waterzuiveringsinstallatie laat bouwen. Volgens indiener is dit een 
gevolg van de tenuitvoerlegging van een Europese richtlijn in Duitsland. Hij is gepensioneerd 
en zijn vrouw is gehandicapt en niet in staat om te werken. Hij kan een dergelijke installatie 
niet betalen en meent dat de eis om deze te bouwen onverenigbaar is met de sociale 
omstandigheden waaronder het milieubeleid zou moeten worden uitgevoerd. Indiener begrijpt 
ook niet waarom huishoudens, die verantwoordelijk zijn voor slechts 5% van de 
waterverontreiniging, onevenredig hard worden aangepakt in vergelijking met de industrie, 
die verantwoordelijk is voor 95% van de verontreiniging. Bovendien wordt er volgens 
indiener met twee maten gemeten, want een stad als Wilhelmshaven loost zijn afvalwater 
rechtstreeks in de zee zonder het eerst te behandelen. Hij beschouwt de maatregelen van de 
deelstaat in strijd met het beginsel van gelijke behandeling van burgers in de EU en met zijn 
rechten uit hoofde van het EU-Handvest van de grondrechten. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014
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De Richtlijn van de Raad inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1 is van toepassing op 
alle agglomeraties met meer dan 2 000 inwoners.  Volgens artikel 3 van die richtlijn kan een 
uitzondering worden gemaakt "wanneer de aanleg van een opvangsysteem niet 
gerechtvaardigd is omdat het vanuit milieu-oogpunt geen voordeel zou opleveren of 
buitensporig duur zou zijn". In dergelijke gevallen moet gebruik worden gemaakt van 
afzonderlijke systemen of andere passende systemen waarmee dezelfde graad van 
milieubescherming wordt bereikt.

De tenuitvoerlegging van dit artikel valt onder de bevoegdheid van de lidstaten. De lokale 
autoriteiten (instanties voor de verwerking van afvalwater, gemeenten en waterschappen) 
bepalen de regels over de wettelijke verplichtingen voor huishoudens en de technische 
vereisten met betrekking tot afzonderlijke of passende systemen op basis van de nationale en 
regionale wetten die van toepassing zijn in de deelstaat Thüringen. De kosten voor de bouw 
van een afzonderlijk of passend systeem zijn erg afhankelijk van deze minimumvereisten. 
Daarom wordt indiener aangeraden contact op te nemen met de lokale autoriteiten om een 
oplossing te zoeken. De Commissie kan enkel optreden als de huidige wet in de deelstaat 
Thüringen in strijd zou zijn met de EU-wetgeving, maar ze beschikt niet over informatie die 
daarop wijst.

Eventueel kan de bevoegde autoriteit de verlengde termijn toepassen waarin is voorzien in de 
kaderrichtlijn water, mits zij hiervoor een behoorlijke motivering geeft die op transparante 
wijze wordt opgenomen in de tweede cyclus van het stroomgebiedbeheersplan. Indiener 
wordt voorgesteld om over deze mogelijkheid informatie in te winnen bij de bevoegde 
autoriteiten.

Wat de opmerking van indiener over de situatie in Wilhelmshaven betreft, op basis van de 
recentste beschikbare informatie voldoet het afvalwaterbehandelingssysteem voor die 
agglomeratie volledig aan de Richtlijn van de Raad inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater.

Conclusie

Naast de beschreven financiële en sociale situatie van indiener, die niet kan worden 
gecontroleerd, kan de Commissie op basis van de informatie die indiener heeft verstrekt geen 
schending van de Europese wetgeving (Richtlijn van de Raad inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater) vaststellen. De toepasselijke regels met betrekking tot de minimale 
vereisten voor afzonderlijke of passende systemen, vallen onder de bevoegdheid van de lokale 
autoriteiten in de deelstaat Thüringen. Indiener kan zich wenden tot de regionale of nationale 
rechtbanken om zijn belangen te verdedigen en zijn rechten te doen gelden.

                                               
1 91/271/EEG, PB L 135 van 30.5.1991


