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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0863/2012 af Heidrun Schröter, tysk statsborger, for "Dezentrale 
Abwasserentsorgung Gemeinde Trossin", om overholdelse af EU-direktiverne om 
spildevand i Trossin kommune

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at Trossin kommune har besluttet at flytte spildevandet fra kommunens 
fire områder til spildevandsrensningsanlæg i Dommitzsch via én central rørledning. Indtil nu 
er kommunens spildevand blevet bortskaffet decentralt. Andrageren anfører, at de nye planer 
vil koste mindst 4.800 EUR pr. indbygger. Andrageren er i tvivl om, hvorvidt de nye 
spildevandsplaner er i overensstemmelse med EU-direktiverne om spildevand. Hun mener, at 
den eksisterende decentrale metode for bortskaffelse af spildevand er meget billigere end de 
planer, der fremlægges nu. Tilbage i 1992 indgik kommunen en kontrakt med en rådgivende 
ingeniørvirksomhed, som skal udarbejde planer for spildevandsprojektet. Andrageren 
spekulerer på, om ikke denne kontrakt burde sendes i EU-udbud. Hun klager også over, at hun 
ikke kan få indsigt i relevante dokumenter om planerne og beregningerne for det nye 
spildevandsprojekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Andrageren henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 
om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF1.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 
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I henhold til artikel 3 i direktivet om rensning af byspildevand1 er det muligt at blive fritaget fra 
forpligtelsen til opsamling af spildevand i alle byområder ("agglomerationer") på over 2.000 
indbyggere eller personækvivalenter, hvis der anvendes "individuelle systemer eller andre 
egnede systemer", "hvor det ikke er velbegrundet at etablere et kloaksystem, enten fordi det ikke 
vil gavne miljøet, eller fordi det vil medføre urimelige udgifter". I så fald "anvendes der 
individuelle systemer eller andre egnede systemer, som sikrer samme miljøbeskyttelsesniveau."

Kommissionen råder ikke over detaljerede oplysninger om, hvorvidt det nuværende kloaknet 
opfylder de tekniske og juridiske forpligtelser (samme miljøbeskyttelsesniveau) eller ej.  Det er 
op til de lokale myndigheder (spildevandsråd, kommuner og vandtilsynsmyndigheder) at vurdere 
(som regel på baggrund af undersøgelser), hvorvidt der bør etableres et opsamlingssystem. 

I dette tilfælde ønsker andrageren ikke at acceptere beslutningen om at opføre et offentligt 
opsamlingssystem og forbinde Trossin-området med det offentlige spildevandsrensningsanlæg, 
og stiller spørgsmålstegn ved spildevandsrådets økonomiske beregninger.  Andrageren henviser i 
denne forbindelse også til direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger.

Artikel 2 i direktiv 2003/4 om offentlig adgang til miljøoplysninger indeholder følgende 
definition:

"miljøoplysninger": alle oplysninger i skriftlig form, i billed- eller lydform eller i elektronisk 
eller en hvilken som helst anden fysisk form om: 

e) rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, som er anvendt i 
forbindelse med de i litra c) nævnte foranstaltninger og aktiviteter; 

Dette direktiv er blevet gennemført i den tyske lovgivning på forbundsplan og regionalt plan. 
Ifølge Kommissionens oplysninger [modtaget fra det saksiske miljø- og landbrugsministerium] 
defineres også "rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, 
som er anvendt i forbindelse med forberedelsen eller gennemførelsen af politikker eller 
aktiviteter" som miljøoplysninger i artikel 3, stk. 2, i den saksiske lov om offentlig adgang til 
miljøoplysninger (Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG).  Begrebet 
"foranstaltninger eller aktiviteter" tager i bred forstand højde for formålet med lovgivningen med 
hensyn til at skabe gennemsigtighed mellem borgere og staten på miljøbeskyttelsesområdet.  Der 
er allerede faldet adskillige retsafgørelser (f.eks. EuGH DVBl. 2003, 1078; EuGH NVwZ 1998, 
945; afgørelse fra BVerwG 25.3.1999), der bekræfter fortolkningen af reglerne.  Adgangen til 
oplysninger om økonomiske analyser og undersøgelser i forbindelse med spildevandssystemer er 
således generelt indeholdt i lovgivningen. 

Konklusion
Kommissionen kan ikke se noget tegn på overtrædelse af EU-lovgivningen (direktivet om 
rensning af byspildevand eller direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger) på baggrund 
af andragerens oplysninger.  Med hensyn til spørgsmålet om den relevante regionale lov om 
adgang til miljøoplysninger (Sächsisches Umweltinformationsgesetz - SächsUIG) kan 

                                                                                                                                                  
og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EUT L 041 af 14.2.2003, s. 0026-0032.
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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andrageren henvende sig til regionale eller nationale domstole med henblik på at beskytte sine 
interesser og udøve sine rettigheder." 


