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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0500/2013, ktorú predkladá Wolfgang Diesel (nemecký štátny občan), 
o povinnej výstavbe biologickej čistiarne odpadových vôd a úhrade za ňu

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície tvrdí, že vláda spolkovej krajiny Durínsko od neho požaduje vybudovanie 
biologickej čistiarne odpadových vôd na jeho vlastné náklady. Podľa predkladateľa petície ide 
o dôsledok vykonávania európskej smernice v Nemecku. Predkladateľ je na dôchodku, jeho 
žena je zdravotne postihnutá a nemôže pracovať. Takúto čistiareň si preto nemôže dovoliť 
zaplatiť a domnieva sa, že takáto výstavba je v rozpore so sociálnymi podmienkami, za 
ktorých by sa politika v oblasti životného prostredia mala vykonávať. Predkladateľ petície 
takisto nerozumie, prečo sa s domácnosťami, ktoré sú zodpovedné len za 5 % znečisťovania 
vody, zaobchádza takým surovým spôsobom na rozdiel od priemyselného odvetvia, ktoré je 
zodpovedné za 95 % znečistenia. Okrem toho sú podľa predkladateľa petície zavedené 
dvojaké normy, pretože mesto ako Wilhelmshaven vypúšťa svoj odpad priamo do mora bez 
spracovania. Domnieva sa, že opatrenia, ktoré prijala táto spolková krajina, sú v rozpore so 
zásadou rovnakého zaobchádzania s občanmi v EÚ a s ich právami vyplývajúcimi z Charty 
základných práv EÚ. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014
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Smernica o čistení komunálnych odpadových vôd1 sa vzťahuje na aglomerácie, ktoré majú 
viac ako 2 000 obyvateľov. Podľa článku 3 smernice o čistení komunálnych odpadových vôd 
je výnimka zo zberu odpadovej vody možná len „tam, kde nie je vytvorenie zberného systému 
opodstatnené buď kvôli tomu, že by nepredstavoval prínos pre životné prostredie, alebo by 
vyžadoval rozsiahle náklady“. V takých prípadoch sa majú použiť individuálne systémy alebo 
iné vhodné systémy, ktoré ponúkajú rovnakú mieru ochrany životného prostredia.

Vykonávanie tohto článku patrí do pôsobnosti členských štátov. Na základe vnútroštátnych a 
regionálnych právnych predpisov platných v spolkovej krajine Durínsko ustanovujú pravidlá 
týkajúce sa zákonných povinností domácností a technických požiadaviek súvisiacich s 
individuálnymi systémami alebo inými vhodnými systémami miestne orgány (orgány pre 
odpadové vody, obce a orgány pôsobiace v oblasti vody). Náklady na vybudovanie takýchto 
systémov do veľkej miery závisia od týchto minimálnych požiadaviek. Preto sa 
predkladateľovi petície odporúča, aby sa pri hľadaní riešenia obrátil na miestny orgán. 
Komisia by mohla zasiahnuť len v prípade, keby existujúce právne predpisy v spolkovej 
krajine Durínsko boli v rozpore s právom EÚ. Komisia pritom nemá žiadne informácie, ktoré 
by poukazovali na takéto porušenie.

Príslušný orgán by mohol uplatňovať predĺženú lehotu podľa rámcovej smernice o vode v 
závislosti od riadneho odôvodnenia, ktoré je transparentne vymedzené v 2. cykle plánu správy 
povodia. Predkladateľovi petície sa odporúča, aby sa v súvislosti s touto možnosťou 
informoval u príslušného orgánu.

Čo sa týka poznámky predkladateľa petície k situácii vo Wilhelmshavene, podľa najnovších 
dostupných informácií je systém na čistenie odpadovej vody pre aglomeráciu úplne v súlade 
so smernicou o čistení komunálnych odpadových vôd.

Záver

Nehľadiac na opísanú finančnú a sociálnu situáciu predkladateľa petície, ktorá sa nedá 
posúdiť, Komisia na základe informácií poskytnutých predkladateľom petície nezistila 
porušenie európskych právnych predpisov (smernice o čistení komunálnych odpadových 
vôd). Platné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na individuálne systémy alebo iné 
vhodné systémy patria do pôsobnosti miestnych orgánov spolkovej krajiny Durínsko. V 
záujme ochrany svojich záujmov a uplatňovania svojich práv sa môže predkladateľ petície 
obrániť na regionálne alebo vnútroštátne súdy.
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