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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0500/2013, którą złożył Wolfgang Diesel (Niemcy), w sprawie 
obowiązku budowy i opłacenia biologicznej oczyszczalni ścieków

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że rząd kraju związkowego Turyngia nakłada na niego 
obowiązek posiadania biologicznej oczyszczalni ścieków wybudowanej na jego własny koszt. 
Według składającego petycję jest to wynik wdrożenia dyrektywy europejskiej w Niemczech. 
Składający petycję jest emerytem, a jego żona jest niepełnosprawna i nie może pracować. Nie 
stać go na zapłacenie za taką oczyszczalnię i uważa on, że wymóg budowy jest niezgodny z 
warunkami socjalnymi, w oparciu o które należy wdrażać politykę środowiskową. Składający 
petycję nie rozumie także, dlaczego gospodarstwa domowe, które odpowiadają jedynie za 5% 
zanieczyszczenia wody, traktowane są z niewspółmierną surowością w porównaniu z 
przemysłem, odpowiedzialnym za 95% zanieczyszczeń. Ponadto według składającego petycję 
dochodzi do stosowania podwójnych standardów, gdyż miasto Wilhelmshaven usuwa 
produkowane ścieki bezpośrednio do morza bez uprzedniego oczyszczania. Składający 
petycję uznaje środki podjęte przez kraj związkowy za sprzeczne z zasadą równego 
traktowania obywateli UE oraz z prawami przysługującymi mu na mocy Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.
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Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych1ma zastosowanie do aglomeracji 
zamieszkałych przez ponad 2000 mieszkańców. Zgodnie z art. 3 tej dyrektywy zwolnienie z 
obowiązku zbierania ścieków komunalnych jest możliwe tylko „w przypadku gdy 
ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla 
środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty”. W takich przypadkach „należy 
zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom 
ochrony środowiska”.

Wdrożenie tego artykułu leży w gestii państw członkowskich. Przepisy dotyczące 
obowiązków prawnych gospodarstw domowych i wymogów technicznych dotyczących 
pojedynczych lub innych właściwych systemów są przyjmowane przez władze lokalne (rady 
ds. utylizacji ścieków, gminy i urzędy zajmujące się gospodarką wodną) na podstawie 
przepisów krajowych i regionalnych mających zastosowanie do kraju związkowego Turyngii. 
Koszt budowy pojedynczego lub innego właściwego systemu w znacznym stopniu zależy od 
tych minimalnych wymogów. W związku z tym zaleca się, aby składający petycję 
skontaktował się z władzami lokalnymi w celu znalezienia rozwiązania. Komisja mogłaby 
interweniować tylko w przypadku, gdy obowiązujące prawo w kraju związkowym Turyngii 
byłoby sprzeczne z prawem UE. Komisja nie posiada informacji, które wskazywałyby na taką 
niezgodność.

Właściwe organy mogą zastosować wydłużony termin na mocy ramowej dyrektywy wodnej 
w zależności od jego odpowiedniego uzasadnienia przejrzyście opisanego w planie 
gospodarowania wodami w dorzeczu 2. cyklu. Zachęcamy składającego petycję do uzyskania 
informacji na temat tej możliwości od właściwych organów.

W odniesieniu do uwagi składającego petycję dotyczącej sytuacji w mieście Wilhelmshaven, 
zgodnie z najnowszymi informacjami system oczyszczania ścieków komunalnych tej 
aglomeracji jest całkowicie zgodny z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków 
komunalnych.

Wniosek

Pomijając opisaną sytuację finansową i socjalną składającego petycję, której nie można 
ocenić, Komisja, na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję, nie jest 
w stanie dostrzec naruszenia prawodawstwa europejskiego (dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych). Ustanawianie przepisów mających zastosowanie do 
minimalnych wymogów dotyczących pojedynczych lub innych właściwych systemów leży w 
kompetencjach władz lokalnych kraju związkowego Turyngii. Składający petycję może 
zwrócić się do sądów regionalnych lub krajowych, aby chronić swoje interesy i egzekwować 
swoje prawa.

                                               
1 91/271/EWG, Dz.U. L 135 z 30.5.1991.


