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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0863/2012, ko „Dezentrale Abwasserentsorgung Gemeinde 
Trossin” (Trosinas notekūdeņu novadīšanas kopienas) vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgā Heidrun Schröter, par atbilstību ES direktīvām 
saistībā ar notekūdeņiem Trosinas pašvaldībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Trosinas pašvaldība ir nolēmusi novadīt notekūdeņus no 
četrām pašvaldības teritorijām uz notekūdeņu iekārtām Dominičā, izmantojot vienu centrālo 
cauruļvadu. Līdz šim notekūdeņu novadīšana pašvaldībā notika decentralizēti. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka jaunie plāni izmaksās vismaz EUR 4800 no katra iedzīvotāja. 
Lūgumraksta iesniedzēja vēlas uzzināt, vai jaunie plāni saistībā ar notekūdeņu novadīšanu 
atbilst ES direktīvām par notekūdeņiem. Pamatojoties uz viņas sniegto informāciju, esošā 
decentralizētā notekūdeņu sistēma ir daudz lētāka par jaunajiem plāniem. 1992. gadā 
pašvaldības noslēdza līgumu ar inženiertehnisko konsultāciju uzņēmumu, kas veidos jaunā 
notekūdeņu projekta plānu. Lūgumraksta iesniedzēja vēlas zināt, vai par šādu līgumu 
nevajadzētu izsludināt konkursu Eiropas Savienības mērogā. Viņa arī sūdzas, ka nav pieejami 
attiecīgie dokumenti saistībā ar jaunā notekūdeņu projekta plāniem un aprēķiniem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes 
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Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu1.

Saskaņā ar Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas (UWWTD)2 5. pantu atbrīvojums no 
pienākuma savākt notekūdeņus visās apdzīvotajās teritorijās („aglomerācijās”), kuru cilvēka 
ekvivalents ir lielāks par 2000 iedzīvotāju, ir iespējams, piemērojot „alternatīvas vai 
individuālas sistēmas” (IAS) tad, „ja kanalizācijas sistēmu izveidošana nav pamatota, jo tā vai 
nu nedos nekādu labumu videi vai ietvers pārmērīgas izmaksas, izmanto individuālas sistēmas 
vai citas piemērotas sistēmas, kas nodrošina to pašu vides aizsardzības līmeni”. Šajā gadījumā 
„izmanto individuālas sistēmas vai citas piemērotas sistēmas, kas nodrošina to pašu vides 
aizsardzības līmeni”.

Komisijas rīcībā nav sīkākas informācijas par to, vai pašreizējā vienotā sanitārā sistēma 
nodrošina tehnisko un juridisko pienākumu izpildi (proti, to pašu vides aizsardzības līmeni). 
Vietējām iestādēm (kanalizācijas iestāžu valdēm, pašvaldībām un ūdensapgādes iestādēm) ir 
jāizlemj (parasti, pamatojoties uz pētījumu), vai savākšanas sistēmas izveide ir atbilstīga.

Šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja negrib pieņemt lēmumu izveidot publisku kanalizācijas 
sistēmu un pievienot Trosinas aglomerāciju publiskajai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai un 
apšauba kanalizācijas iestādes valdes ekonomiskos aprēķinus. Šajā saistībā lūgumraksta 
iesniedzēja atsaucas arī uz Direktīvu par vides informācijas pieejamību sabiedrībai.

Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai 2. pantā ir noteikts:

„Vides informācija” ir jebkura informācija rakstiskā, vizuālā, audio, elektroniskā vai citā 
formā par:

e) izmaksu un ieguvumu analīzi un citādu ekonomisko analīzi un pieņēmumiem, ko izmanto 
saistībā ar c) apakšpunktā minētajiem pasākumiem un darbībām (..).

Šī direktīva ir transponēta Vācijas federālajos un reģionālajos tiesību aktos. Saskaņā ar Komisijai 
sniegto informāciju (to sniegusi Saksijas Vides un lauksaimniecības ministrija) Saksijas Likuma 
par vides informācijas pieejamību sabiedrībai (Sächsisches Umweltinformationsgesetz —
SächsUIG) 3. panta 2. punktā ir noteikts, ka vides informācija ir arī „izdevumu un ieguvumu 
analīze, cita ekonomiska analīze un pieņēmumi, kas izmantoti politikas vai darbību 
sagatavošanai vai īstenošanai”. Koncepcijā „darbības vai aktivitātes” kopumā ir ņemts vērā šā 
tiesību akta mērķis radīt pārredzamību iedzīvotāju vidū un attiecībā uz situāciju vides 
aizsardzības jautājumos. Jau ir izdoti vairāki tiesas lēmumi (piemēram, EuGH DVBl, 2003, 1078; 
EuGH NVwZ 1998, 945; BVerwG 25.3.1999. pieņemtais lēmums), kas apstiprina šo 
interpretāciju. Tādējādi tiesību aktos kopumā ir iekļauta piekļuve informācijai par ekonomiskas 
analīzes pētījumiem attiecībā uz sanitārām sistēmām.

Nobeigums
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai un Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu, 
OV L 041, 14.2.2003., 26.–32. lpp.
2 Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, 
OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
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Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt, ka būtu 
pārkāpti ES tiesību akti (UWWTD vai Direktīva par vides informācijas pieejamību sabiedrībai). 
Attiecībā uz atbilstīga reģionālā tiesību akta izstrādi par vides informācijas pieejamību 
(Sächsisches Umweltinformationsgesetz — SächsUIG) lūgumraksta iesniedzēja var vērsties 
reģionālajā vai valsts tiesā, lai aizstāvētu savas intereses un īstenotu savas tiesības.


