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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0863/2012, внесена от Heidrun Schröter, с германско 
гражданство, от името на децентрализираната система за отвеждане на 
отпадъчни води на община Тросин, относно спазването на директивите 
на ЕС относно отпадъчните води в община Тросин

1. Резюме на петицията

Вносителката твърди, че община Тросин е взела решение за отвеждане на отпадъчните 
води чрез един централен тръбопровод от четирите района на общината до станция за 
отпадъчни води в Домич. До този момент отпадъчните води в общината са били 
отвеждани по децентрализиран начин. Според петицията новите планове ще струват 
най-малко 4 800 евро на жител. Вносителката се пита дали новите планове за 
отпадъчните води спазват директивите на ЕС относно отпадъчните води. Според нея 
съществуващата опция за децентрализирано отвеждане на отпадъчните води е много 
по-евтина от представяните понастоящем планове. Още през 1992 г. общината е 
сключила договор с инженерно бюро, което ще изготви плановете за проекта за 
отпадъчните води. Вносителката се пита дали този договор на следва да бъде обявен на 
търг в рамките на Европейския съюз. Тя също така се оплаква, че съответните 
документи относно плановете и изчисленията за новия проект за отпадните води не са 
достъпни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителката на петицията цитира Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на 
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Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната 
среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета1.

Съгласно член 5 от Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (ДПГОВ)2

е възможно изключение от изискванията за отвеждане на отпадните води във всички 
агломерации >2 000 жители или еквивалент жители, чрез алтернативни или индивидуални 
системи, „когато инсталирането на канализационна система не е оправдано било защото 
не е в интерес на околната среда, било поради прекомерно високата ѝ стойност“. В този 
случай „се използват индивидуални системи или други подходящи системи, осигуряващи 
еднакво равнище на опазване на околната среда“.

Комисията не разполага с подробна информация дали настоящата система единична 
пречиствателна система изпълнява техническите и законовите задължения (еднакво 
равнище на опазване на околната среда) или не. От компетентността на местните органи 
(съвети по канализацията, общини и органи, отговарящи за водите) е да решат 
(обикновено въз основа на проучвания) дали създаването на система за отвеждане на 
отпадните води е подходящо.

В този случай вносителката на петицията не желае да приеме решение за изграждане на 
обществена канализационна система и свързване на агломерация Тросин към публичната 
пречиствателна станция за отпадни води и оспорва икономическото изчисление на съвета 
по канализация. Вносителката също така цитира във връзка с това Директивата относно 
обществения достъп до информация за околната среда.

В член 2 от Директива 2003/4 относно публичния достъп до информация за околната 
среда се посочва:

„Информация за околната среда“ означава всяка информация в писмена, визуална, 
слухова, електронна или всякаква друга материална форма относно: 

д) анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, 
използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени в в); 

Тази директива е транспонирана във федералното и регионалното право на Германия. 
Съгласно информацията, предоставена на Комисията [от министерството по околната 
среда и селското стопанство на провинция Саксония], член 3, параграф 2 от закона за 
обществения достъп до информация за околната среда на Саксония (Sächsisches 
Umweltinformationsgesetz - SächsUIG) също така определя като информация за околната 
среда „анализа на разходите и ползите, други икономически анализи и допускания, 
използвани при изготвянето или прилагането на политики или дейности“. Понятието 
„действия или дейности“ в широк смисъл взема предвид целта на закона да се създаде 
прозрачност в отношенията между гражданите и държавата по въпросите на опазването 
на околната среда. Вече са постановени няколко съдебни решения (напр. EuGH DVBl 
                                               
1 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения 
достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета, OВ L 41, 
14.2.2003 г., стр. 26 – 32.
2 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ 
L 135, 30.5.1991 г., стр. 40–52).
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2003, 1078;. EuGH NVwZ 1998, 945; решение BVerwG 03/25/1999), които потвърждават 
тълкуването. По този начин достъпът до информация за икономически анализи и 
изследвания на канализационните системи като цяло е включен в закона.

Заключение
Комисията не може да установи нарушение на европейското законодателство (ДПГОВ 
или Директивата относно обществения достъп до информация за околната среда) въз 
основа на информацията, предоставена от вносителката на петицията. Що се отнася до 
въпроса за съответния регионален закон за достъп до информация за околната среда 
(Sächsisches Umweltinformationsgesetz - SächsUIG) вносителката може да се обърне към 
регионалните или националните съдилища за защита на нейните интереси и прилагане на 
правата й.


