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Tema: Peticija Nr. 1020/2006 dėl tariamo Direktyvos dėl miesto nuotekų valymo 
pažeidimo, kurią pateikė Belgijos pilietis Didier Fabri

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą tarša, kurią kelia į valstybinį kelią dėl nepakankamos 
kanalizacijos atitekančios miesto nuotekos, ir už tai iš dalies atsakingos regioninės 
institucijos, o iš dalies – jo gyvenamosios vietos savivaldos institucijos. Jis teigia, kad taip 
pažeidžiama Direktyva 97/271/EEB.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.

„Bendrosios aplinkybės

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Rhode-Saint-Genèse (Briuselio priemiestis) miesto 
vietovėje nėra kanalizacijos sistemos.

Direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo1 raginama Europos aglomeracijose 
įrengti miesto nuotekų surinkimo sistemas, jeigu aglomeracijoje daugiau kaip 2 000 gyventojų 
ekvivalentų (g. e.).

                                               
1 Direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40).



PE396.608v03-00 2/5 CM\791829LT.doc

LT

Peticija

Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl kanalizacijos sistemos nebuvimo (visų pirma aplink 
Chaussée de Waterloo gatvės namus Nr. 116–182) miesto nuotekos nuolat išsilieja į namų 
nutekamuosius šulinius, ant paties valstybinio kelio ar net į Suanji miško (kuris yra per 
drenažo kanalus surenkamo geriamojo vandens baseinas) upelius.

Jis smerkia tai, kad spręsdami šią problemą, Flandrijos regionas (atsakingas už valstybinius 
kelius) ir savivaldybė (atsakinga už kanalizacijos sistemą) tarpusavyje nekoordinuoja 
veiksmų.

Peticijos pateikėjas pažymi, kad, 2001 m. gruodžio 31 d. duomenimis, jo savivaldybės 
teritorijoje gyveno 17 834 gyventojai, ir todėl teigia, kad pažeidžiama Direktyva dėl miesto 
nuotekų valymo.

Komisijos pastabos

1995 m. Flandrijos regionas visus savo paviršinius vandenis įvardijo kaip jautrias zonas.

Remiantis Direktyvos 91/271/EEB 3 straipsniu, visos daugiau kaip 10 000 g. e. turinčios ir 
miesto nuotekas į jautrias zonas išleidžiančios aglomeracijos ne vėliau kaip iki 1998 m. 
gruodžio 31 d., o 2 000–10 000 g. e. turinčios aglomeracijos – iki 2005 m. gruodžio 31 d. turi 
būti įsirengusios nuotekų surinkimo sistemas.

Prieš Belgiją už 3 straipsnio nesilaikymą tam tikrose daugiau kaip 10 000 g. e. turinčiose 
aglomeracijose šiuo metu pradėta pažeidimo procedūra. Rhode-Saint-Genèse aglomeracija 
šiuo metu neminima jokioje su šia byla susijusioje Komisijos turimoje informacinėje 
medžiagoje.

Vis dėlto aglomeracijos sąvoka šioje direktyvoje suvokiama remiantis ne administraciniais 
vienetais, o veikiau miesto ir ūkinės veiklos sutelktumu. Kitaip tariant, Rhode-Saint-Genèse
rajono nuotekos gali būti įtrauktos į gretimos aglomeracijos, kurios dydį reikėtų nustatyti, 
planą.

Komisijos pozicija

Komisija siūlo nusiųsti Belgijos institucijoms prašymą suteikti informacijos, kad būtų galima 
nustatyti, kuriai aglomeracijai (Direktyvos 91/271/EEB požiūriu) priklauso peticijos pateikėjo 
nurodytas rajonas ir kokie šios aglomeracijos ypatumai pagal Direktyvą 91/271/EEB.

1995 m. Flandrijos regionas visus savo paviršinius vandenis įvardijo kaip jautrias zonas.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Po paskutinio savo pranešimo Komisija nusiuntė Belgijos valdžios institucijoms du 
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prašymus suteikti informacijos. Atsakymas apibendrinamas taip:

Atsakydamos Komisijai, Belgijos valdžios institucijos (Vlaamse Milieumaatschappij –
Flandrijos aplinkosaugos agentūra) teigia:
– peticijos pateikėjo nurodyti adresai yra rytiniame aglomeracijos, apimančios dalį Berselio ir 
Rhode-St-Genèse savivaldybių teritorijų, pakraštyje (aglomeracija aiškinama taip, kaip ji 
apibrėžta Direktyvoje 91/271/EEB, t. y. pagal miesto ir ūkinės veiklos sutelktumą);
– tačiau peticijos pateikėjo nurodyti adresai nėra aglomeracijos teritorijoje. Planuojama tuose 
sklypuose įrengti individualius nuotekų valymo įrenginius (pūdomuosius nusodintuvus). 
Pridedama galiojančio teisės akto ištrauka (Vlarem II);
– ši aglomeracija išleidžia 49 600 g. e. nuotekų.

Remiantis Vlaamse Milieumaatschappij interneto svetaine1, peticijos pateikėjo nurodytoje 
vietovėje sanitariniai įrenginiai turi būti optimizuoti kolektyviniu požiūriu. Komisija mano, 
kad peticijos pateikėjo nurodyti adresai turėtų būti laikomi priklausančiais aglomeracijai 
(pagal „aglomeracijos“ apibrėžtį direktyvoje).

Todėl, taip pat atsižvelgiant į aglomeracijos dydį, direktyvos 3 straipsnyje reikalaujama, kad 
būtų įrengta nuotekų surinkimo sistema. Vis dėlto jeigu šios sistemos įrengimo negalima 
pateisinti (nėra naudos aplinkai arba per brangu), galima įrengti individualias sistemas arba 
kitokias tinkamas sistemas. Vis dėlto šiomis sistemomis turi būti užtikrinamas toks pat 
aplinkos apsaugos lygis (surinkimo ir valymo požiūriu).

Komisija mano, kad blogas peticijoje nurodytuose namuose esančių pūdomųjų nusodintuvų 
valdymas prieštarauja direktyvoje įtvirtintiems aplinkosaugos reikalavimams ir kad, jeigu 
pūdomieji nusodintuvai būtų tinkamai eksploatuojami (reguliariai išvalomi ir ištuštinami į 
valymo įrenginį), jie galėtų šiuos reikalavimus atitikti (toks pat aplinkos apsaugos lygis). 
Daryti surinkimo principo išimtį priimtina tik tuo atveju, jei šie reikalavimai įvykdyti. Anot 
peticijos pateikėjo, jie vykdomi ne visada.

Ši aglomeracija dabar įtraukta į horizontalaus pažeidimo procedūrą prieš Belgijos Karalystę 
už netinkamą Direktyvos 91/271/EEB taikymą (2004 m. liepos 8 d. sprendimas byloje 
C-27/03).

Komisija Belgijos institucijoms praneš apie reikalavimus naudoti individualias sistemas ir 
apie tai, kad peticijos pateikėjo aprašyta padėtis neatitinka direktyvos reikalavimų.

Kartu Komisija toliau svarstys peticijoje aprašytą padėtį dabar atliekamos horizontalaus 
pažeidimo procedūros požiūriu – aiškinsis aglomeracijos, apimančios Berselio ir Rhode-St-
Genèse savivaldybių teritorijų dalį, padėtį.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjui pareiškus skundą, kad jo namas nesujungtas su Sint Genesius Rodė / 
Rhode–Saint Genèse kanalizacijos sistema, Komisija Belgijos valdžios institucijų paprašė 

                                               
1  http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml.
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papildomos informacijos. Belgijos institucijų (Flandrijos regiono institucijų ir Sint Genesius 
Rodė / Rhode–Saint Genèse savivaldos institucijų) pateiktą informaciją galima apibendrinti 
taip:

– šiuo metu zonoje, kurioje gyvena peticijos pateikėjas (kai kuriose Steenweg op Waterloo / 
Chaussée de Waterloo kelio dalyse) kanalizacijos sistema neįrengta; ši zona pažymėta kaip 
prižiūrima naudojant individualias nuotekų sistemas. Jos priminė, kad šių individualių 
sistemų eksploatacijos ir priežiūros sąlygos nustatytos Belgijos regioniniuose teisės 
aktuose. Sint Genesius Rodė / Rhode–Saint Genèse savivaldos institucijos iki šiol nežinojo 
apie nuotekų šalinimo problemas toje zonoje ir paprašė Flandrijos regiono institucijų 
informuoti, kur tokių problemų kyla, kad galėtų imtis reikiamų veiksmų;

– Belgijos institucijos svarsto galimybę ateityje išplėsti nuotekų surinkimo sistemą, kad į ją 
patektų ir zona, kurioje gyvena peticijos pateikėjas. Šie svarstymai susiję su planuojama 
nacionalinio kelio N5 (Steenweg op Waterloo / Chaussée de Waterloo) rekonstrukcija. Vis 
dėlto sprendimas bus priimtas ne anksčiau kaip 2010 m.

Sint Genesius Rodė / Rhode–Saint Genèse savivaldybės teritorijos zonai, kurioje gyvena 
peticijos pateikėjas, taikoma Miesto nuotekų valymo direktyva1. Šioje direktyvoje nustatomas 
įsipareigojimas rinkti ir valyti nuotekas atsižvelgiant į aglomeracijos dydį ir jos vietovę 
Šiaurės jūros, kaip jautrios zonos, baseine, numatytas direktyvos įgyvendinimo terminas –
1998 m. gruodžio 31 d.

Vis dėlto valstybės narės gali nukrypti nuo šio nuotekų surinkimo naudojant nuotekų 
surinkimo sistemą principo ir leisti naudoti individualias sistemas arba kitas tinkamas 
sistemas, jeigu jas naudojant pasiekiamas toks pat aplinkos apsaugos lygis. Vis dėlto šiuo 
atveju valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad šių sistemų priežiūra atitiktų direktyvą 
(„toks pat aplinkos apsaugos lygis“).

Belgijos valdžios institucijos zoną, kurioje gyvena peticijos pateikėjas, pažymėjo kaip zoną, 
kuri turi būti prižiūrima naudojant individualias sistemas. Todėl valdžios institucijos turi 
užtikrinti, kad šios sistemos būtų tinkamai prižiūrimos, t. y. pirmiausia reguliariai 
ištuštinamos, o nuotekos tinkamai pašalinamos. Nuotekų šalinimas į gruntinį vandenį per 
sugeriamuosius šulinius, į netoli esantį Zoniënwoud / Suanji mišką arba išleidimas į 
valstybinius kelius neatitinka aiškių Direktyvos 91/271/EEB 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytų 
sąlygų.

                                               
1 Direktyva 91/271/EEB: 3 straipsnio 1 dalis: „Valstybės narės užtikrina, kad visose aglomeracijose būtų miesto 
nuotekų surinkimo sistemos,
— aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15 000 gyventojų ekvivalentų (g. e), jos turi būti pastatytos ne vėliau 
kaip iki 2000 m. gruodžio 31 d., o
— aglomeracijose, turinčiose nuo 2 000 iki 15 000 g. e., ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d.
Kai miesto nuotekos išleidžiamos į paviršinius vandens priimtuvus, kurie pagal 5 straipsnyje duotą apibrėžimą 
laikomi „jautria zona“, valstybės narės užtikrina, kad aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 10 000 g. e., 
nuotekų surinkimo sistemos būtų įrengtos ne vėliau kaip iki 1998 m gruodžio 31 d. Kai nuotekų surinkimo 
sistemų įrengimas nėra pateisinamas dėl to, kad tokia sistema neduotų naudos aplinkai, arba dėl to, kad ji per 
daug brangiai kainuotų, yra naudojamos atskiros individualios sistemos arba kitokios atitinkamos sistemos, 
kurios užtikrina tokį pat aplinkos apsaugos lygį.“
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Jeigu Belgijos valdžios institucijos nusprendė, kad peticijos pateikėjo gyvenamoji zona turi 
būti prižiūrima naudojant individualias nuotekų sistemas, o nuotekų surinkimo sistemą joje 
numatoma įrengti tik ateityje, jos privalo užtikrinti, kad būtų įvykdytos direktyvos 3 straipsnio 
sąlygos. Reikiama teisinė sistema nustatyta Flandrijos regiono teisės aktais. Klausimas, ar 
reikiamus priverstinius veiksmus turėtų atlikti Sint Genesius Rodė / Rhode – Saint Genèse
savivaldos institucijos, ar Flandrijos regioninės valdžios institucijos, yra Belgijos vidaus 
problema, į kurią kištis Komisija neturi teisinio pagrindo.

Nuotekų šalinimas iš šių individualių aglomeracijos sistemų į gruntinį vandenį per 
sugeriamuosius šulinius, į netoli esantį Zoniënwoud / Suanji mišką arba išleidimas į 
valstybinius kelius (kaip apibūdino peticijos pateikėjas) laikytinas Miesto nuotekų valymo 
direktyvos 3 straipsnio pažeidimu.

Kaip paskelbta per 2009 m. rugsėjo 1 d. Peticijų komiteto posėdį (Komisijos prašoma žodžiu 
pateikti naujausią informaciją), Komisija paprašė Belgijos valdžios institucijų imtis reikiamų 
veiksmų siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdytos su individualiomis sistemomis ir kitomis 
tinkamomis sistemomis susijusios direktyvos 3 straipsnio sąlygos, visų pirma, kad šios 
sistemos būtų reguliariai ištuštinamos, o nuotekos būtų tinkamai pašalinamos. Iš Komisijos ir 
Belgijos valdžios institucijų susirašinėjimo matyti, kad Sint Genesius Rodė / Rhode–Saint 
Genèse savivaldos institucijos iki šiol nežinojo apie nuotekų šalinimo problemas toje zonoje ir 
dabar paprašė Flandrijos regiono valdžios institucijų informuoti, kur tokių problemų kyla, kad 
galėtų imtis reikiamų veiksmų. 

Atsižvelgdama į šio atvejo aplinkybes ir šiuo metu turimą informaciją, Komisija tolesnių 
veiksmų neplanuoja.“


