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Vokietijos pilietis Andreas Ludwig Horkos piliečių iniciatyvinės grupės 
vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad dėl to, jog vanduo nebuvo valomas centralizuotai, gyventojai 
nuo 2007 m. galėjo arba įsirengti nedidelius vandens valymo įrenginius, arba gerinti esamą 
infrastruktūrą. Pasirinkimas iš dviejų galimybių turi būti pagrįstas ekonomine 25 metų 
laikotarpio analize. Mažoje Horkos bendruomenėje vandens tiekimo bendrovė ZVA 
Rothenburg nusprendė plėsti centralizuotą vandens valymą, nors atsakingas ministras 
patvirtino decentralizuotą valymą. Maždaug 80 proc. Horkos gyventojų balsavo už 
decentralizuotą valymą. Gyventojai negalėjo patikrinti lyginamosios analizės. Centralizuoto 
vandens valymo galimybė įgyvendinta iš viso už 2,5 mln. EUR, iš jų 1,2 mln. EUR sudarė ES 
subsidijos. Peticijos pateikėjas teigia, kad decentralizuoto vandens valymo galimybė galėjo 
būti įgyvendinta už pusę tos sumos. Peticijos pateikėjas domisi, ar tai atitinka 
Direktyvą 2000/60/EB dėl vandens politikos. Jis taip pat teigia, kad 2007 m. pradžioje ES 
nustojo skirti subsidijas tokio pobūdžio projektams ir kad finansavimas panaudotas 
netinkamai, ir gali būti, kad tai turės sunkių finansinių padarinių gyventojams, nes Horkoje 
gyventojų skaičius nuolat mažėja. Peticijos pateikėjas ragina ištirti veiksmų, kurių ėmėsi 
bendrovė ZVA Rothenburg ir dėl kurių Horkos gyventojai priversti prisijungti prie 
centralizuoto vandens valymo įrenginių, teisėtumą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticija

Peticijoje keliami klausimai dėl nuotekų surinkimo ir valymo Horkos (Saksonijos regionas, 
Vokietija) savivaldybėje.

Peticijos pateikėjas:
- prieštarauja nuotekų surinkimui į kanalizacijos sistemą ir jų centralizuotam valymui 

nuotekų valymo įrenginiuose, esančiuose Rotenburge / Aukštutinėje Lužicoje;
- reikalauja nuotekas valyti decentralizuotai individualiuose valymo įrenginiuose; ir
- teigia, kad planuotas surinkimas ir centralizuotas valymas prieštarauja Vandens pagrindų 

direktyvai.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Viena vertus, ES vandens teisės aktuose nustatyti nuotekų surinkimo ir valymo didelėse 
gyvenamosiose teritorijose tikslai (Miesto nuotekų valymo direktyva1); kita vertus, viso 
vandens (upių, ežerų, požeminio vandens ir pakrančių vandenų) kokybės tikslai (Vandens 
pagrindų direktyva2).

Miesto nuotekų valymo direktyva paprastai taikoma tik gyvenamosioms teritorijoms 
(aglomeracijoms), kuriose gyvena daugiau kaip 2 000 gyventojų, arba taikomas ekvivalentinis 
nuotekų taršos dydis (gyventojų ekvivalentas). Mažesnėms aglomeracijoms, kuriose gyvena 
mažiau gyventojų, taikoma tik jei įrengta nuotekų surinkimo sistema. Pačios valstybės narės 
savo nuožiūra turi nuspręsti, ar į minėtą taikymo sritį patenkančias gyvenamąsias teritorijas 
aptarnaus viena ar kelios surinkimo sistemos ir (arba) valymo įrenginiai. Už gyvenamųjų 
teritorijų (aglomeracijų), kurios nepatenka į direktyvos taikymo sritį, ir privačių namų 
nuotekų surinkimą ir valymą atsakingos tik valstybės narės.

Horkos savivaldybę sudaro trys atskiros gyvenamosios teritorijos (pagal direktyvą –
aglomeracijos) – Horka, Biehain ir Mückenhain, kuriose iš viso gyvena mažiau nei 
2 000 gyventojų3. Remiantis turima informacija, Horkos gyvenamosiose teritorijose nėra 
surinkimo sistemos. Dėl mažo dydžio ir to, kad jose nėra surinkimo sistemos, šios teritorijos 
nepatenka į Miesto nuotekų valymo direktyvos taikymo sritį.

Vandens pagrindų direktyvoje nustatyti privalomieji vandens kokybės tikslai (gera vandens 
būklė turi būti pasiekta iki 2015 m.), bet pačioms valstybėms narėms leista pasirinkti, 
kokiomis priemonėmis jų siekti. Bet kuris priemonių, kuriomis siekiama tikslo, rinkinys 
atitinka direktyvą. Tai, ar konkrečios gyvenamosios teritorijos (nepatenkančios į Miesto 
                                               
1 Direktyva 91/271/EEB, OL L 135, 1991 5 30.
2 Direktyva 2000/60/EB, OL L 327, 2000 12 22; aplinkos apsaugos tikslai – 4 straipsnis ir V priedas; priemonių 
programa – 11 straipsnis; visuomenės informavimas ir konsultavimasis – 14 straipsnis.
3 Saksonijos statistikos tarnyba. http://www.statistik.sachsen.de/21/02_02/02_02_06v_tabelle.asp: gyventojų 
skaičius Horkos savivaldybėje: 1 970 gyventojų (2007 12 31); 1 948 gyventojai (2008 12 31).
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nuotekų valymo direktyvos taikymo sritį) nuotekos surenkamos ir valomos centralizuotai, ar 
decentralizuotai, direktyvoje nenustatyta. Planai ir programos šiems aplinkos apsaugos 
tikslams pasiekti turi būti rengiami plačiai konsultuojantis su visuomene ir užbaigti rengti iki 
2009 m. gruodžio 22 d.

Dėl peticijos pateikėjo teiginių, kad Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos statant 
Horkos kanalizacijos sistemą panaudotos netinkamai, svarbu pažymėti, kad atsakomybė už 
projektų atranką, paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą, lėšų skyrimą pagal atitinkamą veiklos 
programą ir derėjimo su Europos ir nacionaline teise užtikrinimą tenka tik atitinkamo regiono 
vadovaujančiajai institucijai. 

Remiantis informacija, kurią pateikė Saksonijos veiklos programos vadovaujančioji institucija 
(Saksonijos ekonomikos ir darbo ministerijos 55 skyrius, Wilhelm-Buck-Straße 2; 01097 
Dresden), kanalizacijos sistemai pagal 1994–1999 m. veiklos programą skirtas iš viso 
1 276 mln. Vokietijos markių ERPF įnašas. Lėšos išmokėtos 1999–2000 m., jos panaudotos 
kanalizacijos sistemos statybos pirmajai daliai – siurblinei ir valymo stočiai. 

Tačiau pagrindinis peticijoje keliamas klausimas – kitų kanalizacijos sistemos dalių statymas 
vėlesniame etape. Remiantis vadovaujančiąja institucija ir priešingai peticijos pateikėjo 
teiginiams, tos dalys bendrai nefinansuotos ERPF lėšomis. 

Kalbant apie pagal 1994–1999 m. veiklos programą skirtą 1 276 mln. Vokietijos markių 
sumą, nėra jokių požymių, kurie rodytų, kad buvo kokių nors pažeidimų ar nederėjimo su 
Bendrijos teise. 

Išvados

Komisija atidžiai įvertino peticiją ir patvirtinamuosius dokumentus. Komisija neranda jokių 
ES vandens teisės aktų pažeidimų, kaip teigiama peticijoje. Už pasirinkimą iš kelių nuotekų 
surinkimo ir valymo galimybių atsakingos Vokietijos valdžios institucijos. Nėra teisinio 
pagrindo Komisijai kištis.“ 


