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Temats: Lūgumraksts Nr. 1020/2006, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Didier Fabri, 
par direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu iespējamu pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par augsnes piesārņošanu, ko izraisa pilsētas kaitīgo 
notekūdeņu noplūde uz valsts ceļa kanalizācijas iekārtu trūkuma dēļ, par ko daļēji jāatbild 
reģionālajām iestādēm un daļēji viņa dzīvesvietas pašvaldībai. Viņš apgalvo, ka tas ir 
Direktīvas 97/271/EK pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 15. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī

„Pamatojums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par kanalizācijas tīkla trūkumu Rode-Senženēze aglomerācijā 
(Briseles nomalē).

Direktīvā 91/271/EK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu1 prasīts, lai Eiropas aglomerācijām 
ir komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, ja to cilvēka ekvivalents pārsniedz 2000.

                                               
1 Direktīva 91/271/EK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.).
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Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kanalizācijas tīkla trūkums (jo īpaši Vaterlo šosejas
posmā no Nr. 116 līdz Nr. 182) rada regulāras notekūdeņu noplūdes mājokļu kanalizācijas 
akās vai uz tā paša valsts ceļa, pat Suaņas meža strautos (kurā, izmantojot drenāžas sistēmu, 
tiek veikta dzeramā ūdens ieguve).

Viņš norāda uz koordinācijas trūkumu starp Flandrijas reģionu (atbildīga par autoceļu tīklu) 
un pašvaldību (atbildīga par kanalizācijas tīklu), lai atrisinātu šo problēmu.

Lūgumraksta iesniedzējs atzīmē, ka 2001. gada 31. decembrī viņa pašvaldībā bija 
17 834 iedzīvotāji, kas norāda uz direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu pārkāpumu.
Komisijas komentāri

Komisijas piezīme

Flandrijas reģions 1995. gadā noteica visus savus virszemes ūdeņus, kas uzskatāmi par 
jutīgajām zonām.

Saskaņā ar Direktīvas 91/271/EK 3. pantu visās aglomerācijās, kurās novadīšana notiek 
jutīgajās zonās, ir jābūt komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmai vēlākais līdz 1998. gada 
31. decembrim, ja tās cilvēka ekvivalents pārsniedz 10 000, un līdz 2005. gada 
31. decembrim, ja tās cilvēka ekvivalents ir starp 2000 un 10 000.

Pašlaik pret Beļģiju ir sākta pārkāpuma procedūra par 3. panta neievērošanu dažās 
aglomerācijās, kurās cilvēku ekvivalents pārsniedz 10 000. Rode-Senženēzes aglomerācija 
neparādījās datos, kas pašlaik ir Komisijas rīcībā saistībā ar šo lietu.

Tomēr aglomerācijas jēdziena interpretācija direktīvas izpratnē nepamatojas uz 
administratīvajām vienībām, bet pamatojas uz pilsētu un ekonomiskās struktūras 
nepārtrauktību. Tas ir, minētā Rode-Senženēzes apvidus ūdeņus var iekļaut blakus 
aglomerācijas shēmā, uz kuru attieksies lieluma noteikšana.

Komisijas nostāja

Komisija ierosina nosūtīt informācijas pieprasījumu Beļģijas iestādēm, lai noteiktu, kurā 
aglomerācijā (Direktīvas 91/271/EK izpratnē) iekļauts lūgumraksta iesniedzēja minētais 
apvidus un kādas ir tās iezīmes saskaņā ar Direktīvu 91/271/EK.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Kopš sava pēdējā paziņojuma Komisija Beļģijas iestādēm ir nosūtījusi divus informācijas 
pieprasījumus. Turpmāk analizēta iestāžu sniegtā atbilde.

Beļģijas valsts iestādes (Vlaamse Milieumaatschappij — Flandrijas vides aģentūra) savās 
atbildēs dara Komisijai zināmu, ka:

– lūgumraksta iesniedzēja minētās vietas atrodas vienas aglomerācijas (aglomerāciju definējot 
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Direktīvas 91/271/EEK izpratnē, tas ir, ņemot vērā pilsētu un ekonomiskās struktūras 
nepārtrauktību), kas daļēji aptver Bērseles un Rode-Senženēzes administratīvās teritorijas, 
austrumu daļā; 
– taču lūgumraksta minētās vietas šajā aglomerācijā nav iekļautas. Ir paredzēts tās aprīkot ar 
autonomu attīrīšanas iekārtu (izmantojot septiskās tvertnes). Ir citēta daļa no spēkā esoša 
tiesību akta (Vlarem II);
– šajā aglomerācijā radītais kaitīgo vielu daudzums ir ekvivalents 49 600 iedzīvotāju.

Saskaņā ar Vlaamse Milieumaatschappij (Flandrijas vides aģentūra) interneta vietnē1 sniegto 
informāciju lūgumraksta iesniedzēja minētās zonas attīrīšanu no kolektīvā viedokļa ir 
paredzēts uzlabot. Komisija uzskata, ka lūgumraksta iesniedzēja minētās vietas ir uzskatāmas 
par šīs aglomerācijas (aglomerāciju definējot šīs direktīvas izpratnē) daļām.

Tāpēc, ņemot vērā šīs aglomerācijas lielumu, direktīvas 3. pants pieprasa, lai tiktu izveidota 
notekūdeņu savākšanas sistēma. Tomēr, ja šādas sistēmas izveidošana nav pamatota (tā vai nu 
nedos nekādu labumu videi, vai arī tās izmaksas būs pārāk lielas), var tikt izveidotas 
individuālas sistēmas vai arī citas piemērotas sistēmas. Taču tām ir jānodrošina tāds pats vides 
aizsardzības līmenis (piesārņojuma savākšanas un attīrīšanas ziņā).

Komisija uzskata, ka lūgumraksta pieminētajās mājās izveidoto septisko tvertņu sliktā vadība 
ir pretrunā šīs direktīvas vides prasībām un ka tad, ja šīs septiskās tvertnes tiktu uzturētas 
pareizi (regulāra tīrīšana un notekūdeņu novadīšana uz ūdens attīrīšanas staciju), tās varētu 
atbilst šīm prasībām (tāda paša vides aizsardzības līmeņa nodrošināšana). Izņēmums 
savākšanas principam ir pieļaujams tikai tad, ja tiek izpildītas šīs prasības. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka šīs prasības vēl arvien nav izpildītas.

Šī aglomerācija iesaistīta arī patlaban notiekošajā horizontālajā pārkāpuma procedūrā pret 
Beļģijas Karalisti par nepareizu Direktīvas 91/271/EEK piemērošanu (lieta C-27/03, Eiropas 
Kopienu Tiesas 2004. gada 8. jūlija spriedums).

Komisija informēs Beļģijas iestādes par prasībām, kas jāizpilda individuālo sistēmu 
izmantošanas gadījumā, un par to, ka lūgumraksta iesniedzēja raksturotā situācija neatbilst 
direktīvas prasībām.

Vienlaikus Komisija turpinās izskatīt lūgumrakstā aprakstīto situāciju patlaban notiekošās 
horizontālās pārkāpuma procedūras ietvaros saistībā ar situāciju aglomerācijā, kas daļēji 
aptver Bērseles un Rode-Senženēzes administratīvo teritoriju.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Pēc lūgumraksta iesniedzēja sūdzības, ka viņa mājai nav pieslēgums Rode-Senženēzes 
kanalizācijas sistēmai, Komisija no Beļģijas varas iestādēm pieprasīja papildu informāciju. 
Informācijas, kas tika saņemta no Beļģijas varas iestādēm (Flandrijas reģiona varas iestādēm 
un Rode-Senženēzes pašvaldības iestādēm), kopsavilkums ir šāds:

                                               
1 http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml
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– teritorijā, kur dzīvo lūgumraksta iesniedzējs (Steenweg op Waterloo/ Chaussée de 
Waterloo daļā, kas atrodas Rode-Senženēzes pašvaldībā), pašlaik nav ierīkota kanalizācijas 
sistēma; norādīts, ka tās funkcijas veic atsevišķas notekūdeņu sistēmas. Minētās iestādes 
konstatēja, ka šādu atsevišķu sistēmu darbības un uzturēšanas nosacījumi ir noteikti 
Beļģijas reģionālajos tiesību aktos. Rode-Senženēzes pašvaldības iestādes līdz šim nebija 
apzinājušas problēmas ar notekūdeņu likvidēšanu šajā teritorijā un pieprasīja Flandrijas 
reģionālajām varas iestādēm informāciju par to, kur dominē šādas problēmas, lai varētu 
veikt nepieciešamās darbības to novēršanai;

– turpmāk Beļģijas varas iestādes apsver paplašināt savākšanas sistēmu, lai apkalpotu arī 
teritoriju, kur dzīvo lūgumraksta iesniedzējs. Šie apsvērumi ir saistīti ar paredzamo N5 
valsts ceļa atjaunošanu (Steenweg op Waterloo/ Chaussée de Waterloo). Tomēr lēmums 
netiks pieņemts līdz 2010. gadam.

Uz Rode-Senženēzes pašvaldības teritoriju, kurā dzīvo lūgumraksta iesniedzējs, attiecas 
Komunālo notekūdeņu direktīva1. Direktīva nosaka pienākumu savākt un attīrīt notekūdeņus; 
nosakot aglomerācijas apmērus un tās vietu Ziemeļjūras sateces baseinā kā ekoloģiski jutīgajā 
teritorijā, pielāgošanās direktīvai termiņš bija 1998. gada 31. decembris.

Tomēr dalībvalstis var atkāpties no šāda notekūdeņu savākšanas, izmantojot savākšanas 
sistēmu, principa, un atļaut atsevišķas sistēmas vai citas atbilstošas sistēmas, ja tās spēj 
nodrošināt tādu pašu vides aizsardzības līmeni. Tomēr šādā gadījumā dalībvalstīm arī 
jānodrošina, lai šādu sistēmu apkope atbilstu direktīvai („tāds pats vides aizsardzības 
līmenis”).

Beļģijas varas iestādes ir norādījušas, ka teritorija, kurā dzīvo lūgumraksta iesniedzējs, ir 
teritorija, kas tiek apkalpota ar atsevišķām sistēmām. Šādā gadījumā varas iestādēm 
jānodrošina šādu sistēmu atbilstoša apkope, t. i., jo īpaši regulāri jāiztukšo un atbilstošā veidā 
jālikvidē notekūdeņi. Notekūdeņu notecināšana gruntsūdeņos, izmantojot drenu akas, vai 
blakusesošās Zoniënwoud/ Forêt de Soignes strautos, vai lielceļu ūdensaizvadēs neatbildīs 
Direktīvas 91/271/EKK 3. panta 1. punktā skaidri noteiktajiem nosacījumiem. 

Ja Beļģijas varas iestādes ir noteikušas teritoriju, kurā dzīvo lūgumraksta iesniedzējs, kā tādu, 
kurā darbojas atsevišķas notekūdeņu sistēmas un kura tiks apgādāta ar notekūdeņu savākšanas 
sistēmu tikai nākotnē, varas iestāžu atbildība ir nodrošināt atbilstību direktīvas 3. panta 
nosacījumiem. Nepieciešamais tiesiskais regulējums ir sagatavots ar Flandrijas reģiona tiesību 
aktiem. Jautājums, vai nepieciešamos ieviešanas pasākumus jāveic Rode-Senženēzes 
pašvaldības varas iestādēm, vai Flandrijas reģionālajām varas iestādēm ir Beļģijas iekšējā 
lieta, kurā Komisijai nav juridiska pamata iejaukties.

                                               
1 Direktīva 91/271/EEK: 3. panta 1. punkts: „Dalībvalstis nodrošina, ka visām aglomerācijām ir komunālo 
notekūdeņu kanalizācijas sistēmas:
— vēlākais līdz 2000. gada 31. decembrim — visām novadīšanām no aglomerācijām ar vairāk nekā 15 000 c. e.,
— vēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim — visām novadīšanām no aglomerācijām ar 2000 līdz 15 000 c. e.
Vēlākais līdz 1998. gada 31. decembrim dalībvalstis izveido kanalizācijas sistēmas notekūdeņu novadīšanai 
saņemošajos ūdeņos, ko uzskata par „jutīgajām zonām”, kā definēts 5. pantā, no aglomerācijām, kuru c. e. 
pārsniedz 10 000. 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.”
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Notekūdeņu notecināšana ar aglomerāciju no šādām atsevišķām sistēmām gruntsūdeņos, 
izmantojot drenu akas, vai blakusesošās Zoniënwoud/ Forêt de Soignes strautos, vai lielceļu 
ūdensaizvadēs (kā norādījis lūgumraksta iesniedzējs) būtu Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīvas 3. panta pārkāpums.

Kā paziņots 2009. gada 1. septembra Lūgumrakstu komitejas sanāksmē (Komisija pieprasīja 
mutisku precizējumu), Komisija pieprasījusi Beļģijas varas iestādēm atbilstoši rīkoties, lai 
nodrošinātu direktīvas 3. panta ievērošanu „atsevišķu sistēmu un citu atbilstošo sistēmu” 
gadījumā, jo īpaši nodrošinot, lai sistēmas tiktu regulāri iztukšotas un notekūdeņi likvidēti 
atbilstošā veidā. No sarakstes starp Komisiju un Beļģijas varas iestādēm var secināt, ka Rode-
Senženēzes pašvaldības iestādes līdz šim nebija apzinājušas problēmas ar notekūdeņu 
likvidēšanu šajā teritorijā un pieprasīja Flandrijas reģionālajām varas iestādēm informāciju 
par to, kur dominē šādas problēmas, lai varētu veikt nepieciešamās darbības to novēršanai. 

Ņemot vērā šīs lietas faktus un pašreiz pieejamo informāciju, Komisija neparedz turpmāku 
rīcību.”


