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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0863/2012 dėl ES direktyvų, kuriomis reglamentuojamas 
nuotekų šalinimas, įgyvendinimo Trosino savivaldybėje, kurią pateikė 
Vokietijos pilietė Heidrun Schröter „Dezentrale Abwasserentsorgung 
Gemeinde Trossin“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja praneša, kad Trosino savivaldybė nusprendė keturiose savivaldybės vietose 
surenkamas nuotekas perduoti į Domičo atliekų tvarkymo įrenginį vienu centriniu vamzdynu. 
Iki šiol savivaldybėje nuotekų šalinimas vyko decentralizuotai. Peticijos pateikėja teigia, kad 
nauji planai kiekvienam gyventojui kainuos ne mažiau kaip 4 800 EUR. Ji klausia, ar nauji 
nuotekų šalinimo planai neprieštarauja ES direktyvoms dėl nuotekų. Jos manymu, dabartinis 
decentralizuotas nuotekų šalinimas yra kur kas pigesnis, nei siūlomas planuose. Savivaldybė 
dar 1992 m. sudarė sutartį su inžinerijos paslaugas teikiančia agentūra, kad ši parengtų 
nuotekų šalinimo projekto planus. Peticijos pateikėja klausia, ar nereikėjo Europos Sąjungos 
mastu skelbti konkurso šioms paslaugoms pirkti. Ji taip pat skundžiasi, kad neleidžiama 
susipažinti su aktualiais dokumentais, susijusiais su naujo nuotekų šalinimo projekto planais ir 
skaičiavimais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėja nurodo 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančią 
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Tarybos direktyvą 90/313/EEB1.

Remiantis Miesto nuotekų valymo direktyvos 5 straipsniu2, visose gyvenvietėse 
(aglomeracijose), kuriose yra daugiau kaip 2 000 gyventojų arba gyventojų ekvivalentų, nuotekų 
surinkimo išimtį galima taikyti naudojant alternatyvias arba atskiras sistemas, „kai nuotekų 
surinkimo sistemų įrengimas nėra pateisinamas dėl to, kad tokia sistema neduotų naudos 
aplinkai, arba dėl to, kad ji per daug brangiai kainuotų“. Šiuo atveju „naudojamos atskiros 
individualios sistemos arba kitokios atitinkamos sistemos, kurios užtikrina tokį pat aplinkos 
apsaugos lygį“.

Komisija neturi išsamios informacijos apie tai, ar dabartinė bendra sanitarinė sistema atitinka 
techninius ir teisinius įsipareigojimus (užtikrinamas toks pat aplinkos apsaugos lygis) ar ne. 
Vietos valdžios institucijos (nuotekų surinkimo tarybos, savivaldybės ir vandentvarkos 
institucijos) pačios nusprendžia (paprastai remdamosi tyrimais), ar tinkama įrengti nuotekų 
surinkimo sistemą.

Šiuo atveju peticijos pateikėja nenori pritarti sprendimui sukurti viešą kanalizacijos sistemą ir 
Trosino aglomeraciją prijungti prie viešo nuotekų valymo įrenginio bei ginčija nuotekų 
surinkimo tarybos ekonominius skaičiavimus. Šiuo požiūriu peticijos pateikėja taip pat nurodo 
direktyvą dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką.

Direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką 
2 straipsnyje nustatyta, kad:

„informacija apie aplinką“ – tai rašytinės, vaizdinės, akustinės, elektroninės arba kitos 
materialios formos informacija apie: 

e) ekonominės naudos ir kitas ekonomines analizes bei prielaidas, naudojamas remiantis 
c punkte nurodytomis priemonėmis ir veiklomis. 

Ši direktyva buvo perkelta į Vokietijos federalinę ir regionų teisę. Remiantis Komisijai pateikta 
informacija [kurią pateikė Saksonijos federalinės žemės aplinkos ir žemės ūkio ministerija], 
Saksonijos įstatymo dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką 
(Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG) 3 straipsnio 2 dalyje informacija apie 
aplinką taip pat apibrėžiama kaip „ekonominės naudos ir kitos ekonominės analizės bei 
prielaidos, naudojamos politikai arba veiklai rengti ir įgyvendinti“. Sąvoka „veiksmai arba 
veikla“ plačiai atsižvelgiama į teisės akto tikslą tarp piliečių ir valstybės užtikrinti skaidrumą 
aplinkos apsaugos klausimais. Jau paskelbti keli teismo sprendimai (pvz., EuGH DVBl. 2003 m., 
1078; EuGH NVwZ 1998 m., 945; 1999 m. kovo 25 d. BVerwG sprendimas), kuriuose 
patvirtinamas šis aiškinimas. Taigi galimybė susipažinti su informacija apie ekonominės analizės 
tyrimus, susijusius su sanitarėmis sistemomis, apskritai įtraukta į teisės aktus.

Išvada
                                               
1 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB, OL L 41, 2003 2 14, 
p. 26–32.
2 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, OL L 135, 1991 5 30, 
p. 40–52.
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Remdamasi peticijos pateikėjos pateikta informacija, Komisija negali nustatyti, kad ES teisė 
(Miesto nuotekų valymo direktyva arba direktyva dėl visuomenės galimybės susipažinti su 
informacija) būtų pažeista. Kalbant apie atitinkamo regionų įstatymo dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką (Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG) 
klausimą, peticijos pateikėja gali kreiptis į regionų arba nacionalinius teismus, siekdama apginti 
savo interesus ir užtikrinti, kad jos teisės būtų įgyvendintos.“


