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Tárgy: Heidrun S c h r ö t e r  német állampolgár által a „Dezentrale 
Abwasserentsorgung Gemeinde Trossin” (Trossin település decentralizált 
szennyvízelvezetési rendszere) kezdeményezés nevében benyújtott 0863/2012. 
számú petíció a szennyvízzel kapcsolatos uniós irányelvek betartásáról 
Trossin településen

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Trossin önkormányzata úgy határozott, hogy az 
önkormányzat négy körzetének szennyvizét egy központi csővezetéken keresztül egy 
Dommitzsch-ben lévő szennyvíztisztítóba szállítja. A szennyvizet a településen eddig 
decentralizáltan vezették el. A petíció szerint az új tervek egy lakosra jutó költsége minimum 
4 800 euró lesz. A petíció benyújtója szeretné megtudni, hogy az új szennyvíztervek 
összhangban vannak-e a szennyvízzel kapcsolatos uniós irányelvekkel. Szerinte a meglévő 
decentralizált szennyvízelvezetés sokkal olcsóbb, mint a most ismertetés előtt álló tervek. Az 
önkormányzat még 1992-ben kötött szerződést egy mérnöki tanácsadó céggel, amely a 
szennyvízprojekt terveit fogja elkészíteni. A petíció benyújtója szeretné megtudni, hogy ezt a 
szerződést nem kell-e uniós közbeszerzési eljárás keretében megpályáztatni. Azt is 
kifogásolja, hogy nem lehet hozzáférni az új szennyvízprojekt terveihez és 
költségkalkulációjához kapcsolódó dokumentumokhoz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.
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A petíció benyújtója a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre1 hivatkozik.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv2 5. cikke értelmében minden, 2000 lakosnál 
vagy lakosegyenértéknél nagyobb településeken („agglomerációban”) „alternatív vagy egyedi 
rendszereken” keresztül mentességet lehet kapni a szennyvíz összegyűjtése alól, amennyiben „a 
gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, 
akár mert aránytalanul nagy költségekkel járna”. Ilyen esetekben „azonos szintű 
környezetvédelmet nyújtó egyedi rendszereket vagy más megfelelő intézkedéseket kell 
alkalmazni”.

A Bizottság nem kapott részletes tájékoztatást arról, hogy a jelenlegi szennyvízelvezetési 
rendszer megfelel-e a műszaki és jogi előírásoknak (azaz azonos szintű környezetvédelmet nyújt-
e) vagy sem. A helyi hatóságok (a szennyvízelvezetéssel foglalkozó testületek, az 
önkormányzatok és a vízügyi hatóságok) feladata annak (általában tanulmányokon alapuló) 
eldöntése, hogy a gyűjtőrendszer kialakítása megfelelő-e.

Ebben az esetben a petíció benyújtója nem akarja elfogadni a közös szennyvízrendszer 
kiépítésére és a trossini agglomerációnak a közös szennyvíztisztító telephez való 
csatlakoztatására irányuló határozatot, és megkérdőjelezi a szennyvízelvezetéssel foglalkozó 
testület gazdasági számításait. A petíció benyújtója ezzel kapcsolatban is a környezeti 
információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló irányelvre hivatkozik. 

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelv 2. cikke 
értelmében:

„»Környezeti információ«: minden olyan írásbeli, vizuális, szóbeli, elektronikus vagy bármilyen 
más materiális formában lévő információ, amely az alábbiak valamelyikére vonatkozik: 

e) a c) pontban említett intézkedések és tevékenységek keretein belül használt, 
költséghatékonysági és más gazdasági elemzések és feltevések;” 

Az irányelvet Németországban átültették a szövetségi és a regionális jogszabályokba. A 
Bizottság számára (a szászországi környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztérium részéről) 
eljuttatott tájékoztatás szerint a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
szászországi törvény (Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG) 3. cikkének (2) 
bekezdése a „a szakpolitikák vagy fellépések előkészítéséhez és végrehajtásához alkalmazott 
költség-haszon elemzést, egyéb gazdasági elemzéseket és feltételezéseket” is környezeti 
információnak tekinti. A „fellépések vagy tevékenységek” fogalma tágabb értelemben 
figyelembe veszi a törvény azon célját, hogy környezetvédelmi ügyekben átláthatóságot 
teremtsen a polgárok és az állam között. Számos olyan bírósági ítéletet hoztak (például EuGH 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti 
információkhoz való hozzáférésről és a 90/313/EGK tanácsi irányelv hatályon kívüli 
helyezéséről, HL L 41., 2003.2.14., 26–32. o.
2 A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 
(HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.).
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DVBl. 2003, 1078; EuGH NVwZ 1998, 945; a BVerwG 1999. március 25-i határozata), amely 
alátámasztja ezt az értelmezést. A szennyvízelvezető rendszerekre vonatkozó gazdasági elemző 
tanulmányokra vonatkozó információkhoz való hozzáférés tehát általánosságban szerepel a 
törvényben.

Összegzés
A Bizottság a petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján nem tudja 
megállapítani az európai jogszabályok (a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv) 
megsértését. A környezeti információhoz való hozzáféréssel kapcsolatos, vonatkozó regionális 
törvény kérdésében (Sächsisches Umweltinformationsgesetz - SächsUIG) a petíció benyújtója 
érdekeinek védelme és jogainak érvényesítése érdekében a regionális vagy a nemzeti 
bíróságokhoz fordulhat.


