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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0863/2012, της Heidrun Schröter, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Dezentrale Abwasserentsorgung Gemeinde Trossin», σχετικά 
με τη συμμόρφωση του Δήμου Trossin προς τις οδηγίες της ΕΕ για τα 
λύματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι ο Δήμος Trossin αποφάσισε να διοχετεύσει τα λύματα από τα 
τέσσερα κέντρα του δήμου μέσω κεντρικού αγωγού προς εγκατάσταση επεξεργασίας 
αποβλήτων στην πόλη Dommitzsch. Μέχρι στιγμής, η απορροή των δημοτικών λυμάτων 
γινόταν βάσει αποκεντρωμένου συστήματος. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι τα νέα σχέδια θα 
στοιχίσουν τουλάχιστον 4800 ευρώ ανά κάτοικο και διερωτάται εάν τα νέα σχέδια 
διαχείρισης των λυμάτων συμμορφούνται με τις οδηγίες της ΕΕ για τα λύματα. Σύμφωνα με 
την ίδια, το ισχύον αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης των λυμάτων είναι πολύ φθηνότερο 
από τα προβλεπόμενα σχέδια. Ο Δήμος έχει συνάψει ήδη από το 1992 σύμβαση με γραφείο 
μηχανικών που θα κατήρτιζε τα σχέδια για το έργο διαχείρισης των λυμάτων. Η αναφέρουσα 
διερωτάται εάν η εν λόγω σύμβαση δεν θα έπρεπε να έχει ανατεθεί κατόπιν διαδικασίας 
πανευρωπαϊκής κλίμακας. Επιπλέον, καταγγέλλει ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε έγγραφα που 
σχετίζονται με τα σχέδια και τους υπολογισμούς για το νέο έργο διαχείρισης των λυμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η αναφέρουσα παραπέμπει στην οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
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πληροφορίες και την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου1.

Βάσει του άρθρου. 5 της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων οδηγία
(UWWTD )2 είναι δυνατή μια εξαίρεση σε σχέση με τη συλλογή των λυμάτων σε όλες τις
οικιστικές περιοχές («οικισμούς»)> 2.000 κατοίκων ή ισοδυνάμων πληθυσμού δυνατή μέσω
«εναλλακτικών ή ατομικών συστημάτων» (IAS) " "στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
εγκατάσταση αυτών των δικτύων δεν δικαιολογείται, είτε λόγω του ότι δεν ωφελεί το 
περιβάλλον, είτε λόγω υπερβολικού κόστους". Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται "μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστήματα που επιτυγχάνουν
το ίδιο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος".

Η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο το σημερινό ενιαίο 
σύστημα αποχέτευσης πληροί ή όχι τις τεχνικές και νομικές υποχρεώσεις (ίδιο επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος). Εναπόκειται στις τοπικές αρχές (δημοτικά συμβούλια 
αποχέτευσης και αρχές ύδρευσης) να αποφασίζουν (συνήθως βάσει μελετών) κατά πόσον 
είναι σκόπιμη η εγκατάσταση ενός συστήματος συλλογής.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αναφέρουσα δεν θέλει να αποδεχθεί την απόφαση για την 
κατασκευή ενός δημοσίου δικτύου αποχέτευσης και τη σύνδεση του οικισμού Trossin με τη 
δημόσια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και αμφισβητεί την οικονομοτεχνική μελέτη του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων. Η αναφέρουσα παραπέμπει επίσης σχετικά στην οδηγία για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Η οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες προσδιορίζει 
στο άρθρο 2 τα εξής:

«Περιβαλλοντική πληροφορία»: οποιαδήποτε πληροφορία σε γραπτή, οπτική, ακουστική, 
ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή, σχετικά με: 

(ε) αναλύσεις κόστους-οφέλους και άλλες οικονομικές αναλύσεις και υποθέσεις 
χρησιμοποιούμενες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των μέτρων που αναφέρονται στο 
εδάφιο (γ)· 

Η οδηγία μεταφέρθηκε στο ομοσπονδιακό και περιφερειακό δίκαιο στη Γερμανία. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που παρεσχέθησαν στην Επιτροπή [από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Γεωργίας της Σαξονίας ], Άρθρο 3 (2) του νόμου της Σαξονίας για την πρόσβαση του κοινού
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (Sächsisches Umweltinformationsgesetz - SächsUIG) 
προσδιορίζονται επίσης οι έννοιες «ανάλυση κόστους-οφέλους, άλλες οικονομικές αναλύσεις 
και παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία ή την εφαρμογή πολιτικών ή 
δραστηριοτήτων», όπως περιβαλλοντικές πληροφορίες. Η έννοια των 'ενεργειών ή
δραστηριοτήτων' λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη το σκοπό του νόμου να δημιουργηθεί ένα 
κλίμα διαφάνειας μεταξύ πολιτών και κράτους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

                                               
1 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 041, 14/02/2003 σ. 0026 – 0032.
2 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 
135 της 30.5.1991, σ. 40).
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Πολλές δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί (π.χ. EuGH DVBl 2003, 1078?. EuGH
NVwZ 1998, 945? Απόφαση BVerwG 25.03.1999), που επιβεβαιώνουν την ερμηνεία. Έτσι, η
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με μελέτες οικονομικής ανάλυσης σχετικά για τα 
συστήματα αποχέτευσης περιλαμβάνονται σε γενικές γραμμές .

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (οδηγίας περί 
αστικών λυμάτων ή η οδηγία για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες) 
με βάση τις πληροφορίες που παρέσχε η αναφέρουσα. Όσον αφορά το ζήτημα του σχετικού
περιφερειακού νόμου για την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες (Sächsisches 
Umweltinformationsgesetz - SächsUIG), η αναφέρουσα μπορεί να προσφύγει σε
περιφερειακά ή εθνικά δικαστήρια προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά της και να
διεκδικήσει τα δικαιώματά της.


