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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0863/2012, adresată de Heidrun Schröter, de cetățenie germană, în 
numele sistemului „Decentralised Waste Water Disposal” din localitatea Trossin, 
privind conformitatea cu directivele UE privind apele reziduale în localitatea 
Trossin

1. Rezumatul petiției

Petiționara afirmă că localitatea Trossin a decis să transporte apele reziduale din cele patru 
zone ale localității către o instalație de tratare a apelor din Dommitzsch printr-o conductă 
centrală. Până în prezent, apele reziduale din localitate au fost evacuate în mod descentralizat. 
Petiția menționează că noile planuri vor costa cel puțin 4 800 EUR pe cap de locuitor. 
Petiționara se întreabă dacă noile planuri privind apele reziduale sunt conforme cu directivele 
UE privind apele reziduale. Potrivit acesteia, actuala opțiune descentralizată referitoare la 
apele reziduale este mult mai ieftină în comparație cu planurile care sunt prezentate acum. 
Localitatea a încheiat în 1992 un contract cu o firmă de consultanță în inginerie, care va 
elabora planurile pentru proiectul privind apele reziduale. Petiționara se întreabă dacă acest 
contract ar trebui scos sau nu la licitație în Uniunea Europeană. Ea reclamă, de asemenea, că 
nu există acces la documentele relevante cu privire la planurile și calculele pentru noul proiect 
privind apele reziduale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționara face referire la Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 
ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 
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90/313/CEE a Consiliului1.

Conform articolului 5 din Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (UWWTD)2, este 
posibil ca pentru toate zonele rezidențiale („aglomerări”) cu un număr de locuitori sau un 
echivalent-locuitor > 2000 să se facă o excepție în ceea ce privește colectarea apelor reziduale 
prin sisteme alternative sau individuale „atunci când instalarea unui sistem de colectare nu se 
justifică, fie pentru că nu ar prezenta interes pentru mediu, fie pentru că instalarea sa presupune 
un cost excesiv”. În acest caz, „se utilizează sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare 
care să asigure un nivel identic de protecție a mediului”.

Comisia nu dispune de informații detaliate pentru a putea verifica dacă actualul sistem unic de 
canalizare îndeplinește sau nu cerințele de natură tehnică și juridică (același nivel de protecție a 
mediului). Depinde de autoritățile locale (oficiile pentru tratarea apelor reziduale, administrațiile 
locale și autoritățile din domeniul apei) să decidă (în mod normal pe baza unor studii) dacă este 
nevoie să se creeze un sistem de colectare.

În acest caz, petiționara nu dorește să accepte decizia de a construi un sistem de canalizare public 
și de a lega așezarea Trossin de instalația publică de tratare a apelor reziduale și contestă calculul 
economic efectuat de oficiul pentru tratarea apelor reziduale. În această privință, petiționara face 
referire și la Directiva privind accesul publicului la informațiile despre mediu.

La articolul 2 din Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu se 
prevede următoarea definiție:

„Informații despre mediu” înseamnă orice informații scrise, vizuale, verbale, electronice sau în 
orice altă formă materială privind: 

(e) analizele costuri-beneficii și alte analize economice și ipoteze folosite în cadrul măsurilor 
și al activităților menționate la litera (c). 

Această directivă a fost transpusă în dreptul federal și regional din Germania. Conform 
informațiilor furnizate Comisiei (de Ministerul mediului și al agriculturii din landul Saxonia), și 
la articolul 3 alineatul (2) din legea privind accesul publicului la informațiile despre mediu din 
acest land (Sächsisches Umweltinformationsgesetz – SächsUIG), analizele costuri-beneficii și 
alte analize economice și ipoteze folosite pentru elaborarea sau punerea în aplicare a unor măsuri 
sau activități sunt definite ca „informații despre mediu”. Conceptul de „măsuri și activități” ține, 
în ansamblu, seama de scopul acestei legi de a crea transparență între cetățeni și stat în legătură 
cu chestiunile legate de protecția mediului. Au fost date deja o serie de hotărâri judecătorești (de 
exemplu, EuGH DVBl. 2003, 1078; EuGH NVwZ 1998, 945; decizia BVerwG din 25.3.1999) 
prin care se confirmă această interpretare. Prin urmare, accesul la informațiile privind studiile de 
analiză economică legate de sistemele de canalizare sunt, în general, incluse în lege.

                                               
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 041, 14.2.2003, p. 26-
32).

2 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 
30.5.1991, p. 40-52).
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Concluzie
Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației europene (UWWTD sau Directiva privind 
accesul publicului la informațiile despre mediu) pe baza informațiilor furnizate de petiționară. În 
ceea ce privește legislația relevantă de la nivel regional privind accesul la informațiile despre 
mediu ((Sächsisches Umweltinformationsgesetz - SächsUIG), petiționara se poate adresa 
instanțelor regionale sau naționale pentru a-și proteja interesele și a asigura respectarea 
drepturilor sale.


