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Ref.: Petiția nr. 1020/2006, adresată de Didier Fabri, de cetățenie belgiană, privind 
presupusa încălcare a directivei privind tratarea apelor urbane reziduale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță poluarea solului cauzată de deversarea deșeurilor urbane lichide pe un 
drum public din cauza lipsei instalațiilor de canale de deversare, fapt imputabil în parte 
administrației regionale, în parte administrației municipale din locul său de reședință. El 
consideră că aceasta constituie o încălcare a Directivei 97/271/CE.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 15 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Context

Petiționarul se plânge de lipsa unei rețele de canale de deversare în aglomerarea Rhode-Saint-
Genèse (periferia orașului Bruxelles).

Directiva 91/271/CE privind tratarea apelor urbane reziduale1 impune ca aglomerările urbane 
europene să fie echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale dacă totalul 
populației echivalente (E.L. echivalent-locuitori) depășește 2 000 de locuitori.

                                               
1 Directiva 91/271/CE privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).
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Petiția 

Petiționarul semnalează faptul că lipsa rețelei de canale de deversare (mai ales la nivelul 
numerelor 116 și 182 ale șoselei Waterloo) duce la deversări regulate de ape uzate în puțurile 
locuințelor sau chiar pe drumuri publice, ori în pârâurile pădurii Soignes (în care sunt 
efectuate captările de apă potabilă printr-o galerie drenată).

Acesta denunță lipsa coordonării între Regiunea flamandă (responsabilă cu drumurile publice) 
și municipalitate (responsabilă cu rețeaua de deversare) pentru a reglementa această problemă.

Petiționarul arată că, la 31 decembrie 2001, așezarea în care locuiește număra 17 834 de 
locuitori și invocă din această cauză o încălcare a directivei privind tratarea apelor urbane 
reziduale.

Observațiile Comisiei

Regiunea flamandă a identificat toate apele de suprafață ca fiind zone sensibile în 1995.

Conform articolului 3 din Directiva 91/271/CE, orice aglomerare declarată zonă sensibilă 
trebuie să fie echipată cu un sistem de colectare a apelor urbane reziduale, cel mai târziu la 
31.12.1998 în cazul aglomerărilor cu peste 10 000 E.L. sau la 31.12.2005 în cazul celor cu 
E.L. între 2 000 și 10 000.

Belgia face în prezent obiectul unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar pentru 
nerespectarea articolului 3 în anumite aglomerări cu mai mult de 10 000 E.L. Aglomerarea 
Rhode-Saint-Genèse nu apare în prezent în niciun fel de date aflate în posesia Comisiei în 
cadrul acestui dosar.

Cu toate acestea, interpretarea noțiunii de aglomerare în sensul directivei nu se bazează pe 
unități administrative, ci pe continuitatea țesutului urban și economic. Cu alte cuvinte, apele 
în cauză din cartierul Rhode-St-Genèse pot fi incluse în schema unei aglomerări învecinate, a 
cărei dimensiune va trebui stabilită.

Poziția Comisiei

Comisia propune să se trimită o solicitare de informații autorităților belgiene pentru a stabili 
de care aglomerare (în sensul Directivei 91/271/CE) depinde cartierul citat de către petiționar 
și care sunt caracteristicile acestuia cu referire la Directiva 91/271/CE.

Regiunea flamandă a identificat toate apele de suprafață de pe teritoriul său ca fiind zone 
sensibile în 1995.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009
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Ulterior ultimei sale comunicări, Comisia a trimis două solicitări de informații autorităților 
belgiene. Răspunsul acestora este analizat în continuare.

În răspunsurile trimise Comisiei, autoritățile belgiene (Vlaamse Milieumaatschappij - Agenția 
Flamandă pentru Mediu) informează că:
– adresele menționate de petiționar se situează la extremitatea estică a unei aglomerări care 
cuprinde parțial comunele Beersel și Rhode-St-Genèse (aglomerare definită în sensul 
Directivei 91/271/CEE, cu alte cuvinte în funcție de continuitatea țesutului urban și 
economic); 
– cu toate acestea, adresele menționate de petiționar nu sunt cuprinse în aglomerare. Se 
prevede ca acestea să fie echipate cu instalații de canalizare autonomă (prin fose septice). Se 
furnizează un extras al legislației în vigoare (Vlarem II);
– această aglomerare produce o sarcină poluantă de 49 600 E.L..

Conform site-ului Vlaamse Milieumaatschappij1, se prevede optimizarea, din punct de vedere 
colectiv, a canalizării zonei menționate de petiționar. Comisia este de părere că adresele 
menționate de petiționar ar trebui considerate ca făcând parte din această aglomerare 
(aglomerare definită în sensul directivei).

Având în vedere acestea și ținând seama de dimensiunea acestei aglomerări, articolul 3 din 
directivă impune instituirea unui sistem de colectare a apelor reziduale. Totodată, dacă 
instalarea unui astfel de sistem nu se justifică (lipsa interesului pentru mediu sau costuri 
excesive), se pot institui sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare. Totuși, aceste 
sisteme trebuie să asigure un nivel identic de protecție a mediului (în privința colectării și a 
tratării).

Comisia consideră că gestionarea defectuoasă a foselor septice în funcțiune în locuințele la 
care se referă petiția contravine cerințelor de mediu ale directivei și că, dacă aceste fose 
septice ar fi fost întreținute corect (curățare regulată și evacuare către o stație de epurare), ele 
ar fi putut respecta aceste cerințe (nivel identic de protecție a mediului). O excepție de la 
principiul de colectare nu este acceptabilă decât dacă aceste cerințe sunt respectate. Potrivit 
petiționarului, aceste cerințe nu sunt îndeplinite întotdeauna.

Această aglomerare face obiectul unei proceduri orizontale de încălcare a dreptului comunitar, 
aflate în curs împotriva Regatului Belgiei pentru aplicarea necorespunzătoare a Directivei 
91/271/CEE (cauza C-27/03, hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție la 8 iulie 2004).

Comisia va informa autoritățile belgiene cu privire la cerințele utilizării sistemelor individuale 
și la faptul că situația descrisă de petiționar nu corespunde cerințelor directivei.

În paralel, Comisia va continua să examineze situația descrisă în petiție în cadrul procedurii 
orizontale de încălcare a dreptului comunitar aflate în curs, ținând seama de situația 
aglomerării care cuprinde parțial comunele Beersel și Rhode-St-Genèse.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

                                               
1 http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml
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În urma plângerii înaintate de petiționar referitoare la faptul că locuința sa nu este conectată la 
rețeaua de canalizare a Sint Genesius Rode / Rhode–Saint Genèse, Comisia a solicitat 
informații suplimentare din partea autorităților belgiene. Informațiile furnizate de acestea 
(autoritățile Regiunii Flandra și autoritățile municipale din Sint Genesius Rode / Rhode–Saint 
Genèse) pot fi rezumate astfel:

– În prezent, zona în care locuiește petiționarul (o parte a Steenweg op Waterloo / Chaussée 
de Waterloo din municipalitatea Sint Genesius Rode / Rhode–Saint Genèse) nu este 
deservită de un sistem de canalizare; aceasta este desemnată ca fiind deservită de instalații 
individuale de deversare. Autoritățile reamintesc faptul că condițiile de funcționare și 
întreținere a unor astfel de instalații sunt prevăzute de legislația belgiană. Autoritățile 
municipale din Sint Genesius Rode / Rhode–Saint Genèse nu au avut cunoștință de 
existența problemelor respective privind deversarea apelor reziduale în zonă și au solicitat 
autorităților Regiunii Flandra informații detaliate în acest sens pentru a putea lua măsurile 
necesare;

– Pe viitor, autoritățile belgiene au în vedere extinderea sistemului de colectare a apelor 
reziduale și la zona în care locuiește petiționarul. Aceste considerații sunt legate de 
reconstrucția prevăzută a drumului național N5 (Steenweg op Waterloo / Chaussée de 
Waterloo). Totuși, o decizie în acest sens nu va fi luată înainte de 2010.

Zona aparținând municipalității Sint Genesius Rode / Rhode–Saint Genèse, în care locuiește 
petiționarul, intră sub incidența dispozițiilor Directivei privind tratarea apelor urbane 
reziduale1. Directiva stabilește obligația de colectare și tratare a apelor reziduale; având în 
vedere dimensiunea aglomerării și amplasarea acesteia în zona de captare a Mării Nordului ca 
zonă sensibilă, iar termenul de conformare cu dispozițiile directivei a fost 31 decembrie 1998.

Totuși, statele membre pot face derogări de la principiul colectării apelor reziduale printr-un 
sistem de colectare, permițând utilizarea sistemelor individuale sau a altor sisteme 
corespunzătoare dacă se asigură un nivel identic de protecție a mediului. Cu toate acestea, în 
astfel de situații, statele membre trebuie să se asigure și că întreținerea unor astfel de sisteme 
se face în conformitate cu Directiva (pentru a asigura „un nivel identic de protecție”).

Autoritățile belgiene au desemnat zona în care locuiește petiționarul ca zonă deservită de 
instalații individuale. În consecință, acestea trebuie să se asigure și că astfel de sisteme sunt 
întreținute în mod corespunzător, și anume să se asigure vidanjarea în mod regulat a acestora 
și evacuarea adecvată a apelor reziduale. Evacuarea apelor reziduale în apele subterane prin 
puțuri sau în pâraiele din Zoniënwoud / Forêt de Soignes situată în vecinătate, precum și 
deversarea pe drumurile publice nu respectă condițiile clare stabilite la articolul 3 alineatul (1) 

                                               
1 Directiva 91/271/CEE: Articolul 3 alineatul (1): «Statele membre veghează ca toate aglomerările să fie 
echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale:
— până la 31 decembrie 2000, pentru cele al căror echivalent-locuitor (EL) este mai mare de 15000 și
— până la 31 decembrie 2005, pentru cele al căror EL se situează între 2000 și 15000.
Pentru evacuările de ape urbane reziduale în ape receptoare considerate ca „zone sensibile”, definite la articolul 
5, statele membre asigură instalarea unor sisteme de colectare până la 31 decembrie 1998, pentru aglomerările al 
căror EL este mai mare de 10000. 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, se utilizează sisteme 
individuale sau alte sisteme corespunzătoare care să asigure un nivel identic de protecție a mediului.»
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din Directiva 91/271/CEE. 

În cazul în care autoritățile belgiene au desemnat zona în care locuiește petiționarul ca fiind
deservită de sisteme individuale de colectare a apelor reziduale, le revine acestora sarcina de a 
se asigura că se respectă condițiile stabilite la articolul 3 din directivă. Cadrul legal necesar 
este oferit de legislația aplicabilă în Regiunea Flandra. Chestiunea referitoare la aria de 
competență în acest caz a autorităților municipale din Sint Genesius Rode / Rhode – Saint 
Genèse și a autorităților regionale din Flandra este un aspect care ține de legislația națională, 
iar Comisia nu are nicio competență legală să intervină în acest sens.

Evacuarea apelor reziduale provenite din astfel de sisteme individuale de colectare de pe raza 
unei aglomerări în apele subterane prin puțuri, în pâraiele din Zoniënwoud / Forêt de Soignes 
situată în vecinătate sau prin deversarea pe drumurile publice (după cum susține petiționarul) 
ar constitui o încălcare a articolului 3 din Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale.

După cum s-a anunțat cu ocazia reuniunii Comisiei pentru petiții din 1 septembrie 2009 
(solicitarea unei informări orale de completare din partea Comisiei), Comisia a solicitat 
autorităților belgiene să ia măsurile necesare pentru a se asigura că se respectă condițiile 
prevăzute la articolul 3 referitoare la „sistemele individuale sau alte sisteme corespunzătoare”, 
în special ca acestea să fie vidanjate în mod regulat, iar apele reziduale să fie evacuate în mod 
adecvat. Din corespondența Comisiei cu autoritățile belgiene, se pare că autoritățile 
municipale din Sint Genesius Rode / Rhode–Saint Genèse nu au avut cunoștință de existența 
problemelor respective privind deversarea apelor reziduale în zonă și au solicitat autorităților 
Regiunii Flandra informații detaliate în acest sens pentru a putea lua măsurile necesare. 

În lumina faptelor prezentate și a informațiilor disponibile până în prezent, Comisia nu are în 
vedere continuarea investigațiilor în acest caz.


