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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0925/2012 af Helena Iwaniuk, polsk statsborger, om forurening af 
hendes ejendom med spildevand og de lokale myndigheders manglende 
opfyldelse af en dom herom

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at hendes ejendom har været genstand for forurening fra det lokale 
kloaknet, og påpeger, at de relevante infrastrukturarbejder er blevet medfinansieret af 
Unionen. Den lokale myndighed har imidlertid afvist hendes gentagne klager og insisteret på, 
at de regelmæssige oversvømmelser er blevet forårsaget af regnvand. Efter forgæves at have 
forsøgt at finde en mindelig løsning sagsøgte andrageren den lokale myndighed og vandt. Den 
lokale myndighed har imidlertid ikke opfyldt dommen, og da der er alvorlig fare for miljøet 
og for den offentlige sundhed, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

"Direktivet om rensning af byspildevand1 kræver overordnet set, at kloaknettene udformes, 
anlægges og vedligeholdes i overensstemmelse med den bedste tekniske viden, uden at det 
medfører urimelige omkostninger. Det er medlemsstatens opgave at definere specifikke
(tekniske) krav herfor. 

Byområdet er som ejer af det offentlige kloaknet ansvarlig for at anlægge det på en sådan måde, 

                                               
1 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
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at det ikke krænker andres rettigheder og netværk. Der kan dog under særlige omstændigheder 
(f.eks. usædvanlige nedbørsmængder, blokering) være returvand i kloaksystemer. Ejendomme 
kan – inden for visse tekniske begrænsninger – beskyttes mod oversvømmelse med 
returvandsventiler.

På baggrund af andragerens oplysninger og dommen fra distriktsdomstolen anførte de 
sagkyndige, at planlæggeren overtrådte byggeforskrifterne. De fandt desuden eksempler på 
manglende egnede tekniske evalueringer, som var nødvendige for at sikre, at anlæggelsen af den 
offentlige kloak blev udført korrekt. Der blev også foretaget en række ændringer til 
investeringsprojektet i det område, hvor andragerens ejendom ligger. Dette har ifølge andrageren 
ført til oversvømmelse af kloaksystemet. Andrageren har allerede fået medhold i en sag anlagt 
ved domstolen i Bielsk Podlaski. Dommen er baseret på bestemmelserne i den polske lov om 
kollektiv vandforsyning og kollektiv behandling af spildevand. Der er ikke angivet en reference 
til europæisk lovgivning. 

Konklusion

Kommissionen ser ingen tegn på overtrædelse af EU-lovgivningen (direktivet om rensning af 
byspildevand) på grundlag af andragerens oplysninger. Eftersom overtrædelsen har været 
genstand for en retsafgørelse i det polske retssystem, forekommer det mest tilrådeligt at fortsætte 
behandlingen ved en national domstol. På grundlag af dommen kan andrageren anmode den 
polske domstol om at påføre afgørelsen en fuldbyrdelsespåtegning, som vil gøre det muligt at 
fuldbyrde dommen og foranledige en "udførelse pr. stedfortræder".


