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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1843/2009 dėl didelio pavojaus sveikatai, kilusio dėl netinkamo 
nuotekų valymo įrenginių Bezjė mieste (Prancūzija) valdymo, kurią pateikė 
Prancūzijos pilietis Francis Pont

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl netinkamo nuotekų valymo įrenginių Bezjė (Prancūzija) 
valdymo ir teigia, kad pastaruosius aštuonerius metus gyventojų sveikatai kyla didelis 
pavojus. Pasak peticijos pateikėjo, kompetentingoms institucijoms pateikti skundai nedavė 
jokių rezultatų. Peticijos pateikėjas aiškina, kad oru tapo neįmanoma kvėpuoti, o vidury 
žiemos skraido musės. Jis prašo Europos Parlamentą paraginti Komisiją išnagrinėti šį 
klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Peticija

Peticija pateikta kartu su peticijos pateikėjo Soviano (Prancūzija) vietos valdžios institucijoms 
siųstu laišku, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl numatomo Soviano kanalizacijos 
sujungimo su kaimynystėje esančios Bezjė savivaldybės nuotekų valymo įrenginiais, tuo 
pačiu metu uždarant esamus Soviano savivaldybės nuotekų valymo įrenginius. Peticijos 
pateikėjas skundžiasi, kad Bezjė nuotekų valymo įrenginių nepakanka, kad nuo jų sklinda 
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kvapas, sunkvežimiai kelia akustinę taršą, kyla nepatogumų dėl musių, o bet koks tolesnis 
sujungimas pablogintų šią padėtį.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Su šia peticija susiję ES aplinkos apsaugos teisės aktai:

 Miesto nuotekų valymo direktyva1;
 Poveikio aplinkai vertinimo direktyva2 ir
 Pagrindų direktyva dėl atliekų3. 

Miesto nuotekų valymo direktyva. Šioje direktyvoje nurodytos nuotekų iš daugiau nei tam 
tikro dydžio gyvenviečių zonų („aglomeracijų“) valymo ribinės vertės. Ir Bezjė nuotekų 
valymo įrenginiai (konstrukcijos pajėgumas – 130 000 gyventojų ekvivalentų4), ir Soviano 
nuotekų valymo įrenginiai (konstrukcijos apkrova – 3 300 gyventojų ekvivalentų) patenka į 
šios direktyvos taikymo sritį. Iš stebėsenos duomenų matyti, kad:

– įrenginių atžvilgiu direktyvos laikomasi ir
– veiklos rezultatų (ribinių verčių) atžvilgiu direktyvos laikomasi.

Stebėsenos duomenys viešai prieinami naudojantis Prancūzijos ekologijos, energetikos, 
tvaraus vystymosi ir jūrų ministerijos teikiama informacine sistema šiuo interneto adresu 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/.

Komisija pabrėžia, kad nuspręsti, ar savivaldybei teikti nuotekų valymo paslaugas atskiruose 
valymo įrenginiuose ar įrenginiuose kartu su kitomis savivaldybėmis, yra valstybių narių teisė 
ir atsakomybė.

Poveikio aplinkai vertinimo direktyva. Tam tikri projektai, kurie gali turėti didelį poveikį 
aplinkai, pateikti poveikio vertinimui, inter alia, susiję su nuotekų valymo įrenginiais: visiems 
nuotekų valymo įrenginiams, kurių pajėgumas didesnis nei 150 000 gyventojų ekvivalentų, 
privalomas poveikio vertinimas (4 straipsnio 1 dalis ir I priedas), o ar būtinas mažesnių 
įrenginių poveikio vertinimas valstybės narės turi nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju 
atlikdamos tyrimą arba taikydamos ribas ar kriterijus. Šios nuostatos taip pat taikomos darant 
projektų pakeitimus ar juos išplečiant. 

Pagrindų direktyva dėl atliekų. Pagrindų direktyvos dėl atliekų nuostatos taikomos 
nuotekoms, kai šios nereglamentuojamos kitais Bendrijos ar nacionaliniais teisės aktais. 
Direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje valstybės narės įpareigojamos imtis būtinų priemonių siekiant 
išvengti nepatogumų dėl kvapų ar triukšmo valant atliekas, taip pat nuotekas. 
                                               
1 Direktyva 91/271/EEB, OL L 135, 1991 5 30.
2 Direktyva 85/337/EEB, OL L 175, 1985 7 5.
3  Direktyva 2008/98/EB, OL L 312, 2008 11 22.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
4 Gyventojų ekvivalentas – nuotekų sukeltos taršos matavimo vienetas. Vienas gyventojų 
ekvivalentas lygus vidutinei taršai, kurią sukelia vienas žmogus per vieną dieną.
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Iš turimos informacijos akivaizdu, kad Prancūzijos valdžios institucijos žino apie poreikį 
plėsti ir atnaujinti Bezjė nuotekų valymo įrenginius siekiant patenkinti ateities poreikius. 
Atitinkamu 2010 m. gegužės 20 d.1 Viduržemio regiono Bezjė aglomeracijų bendrijos (pranc. 
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée) sprendimu numatomas būsimas 
nuotekų valymo įrenginių pajėgumas – 200 000 gyventojų ekvivalentų.

Išvados

Atsakingos Prancūzijos valdžios institucijos priėmė sprendimą išplėsti Bezjė nuotekų valymo 
įrenginius. Todėl valdžios institucijoms teks atsakomybė laikytis atitinkamų ES teisės aktų, 
t. y. Miesto nuotekų valymo direktyvos, Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos ir Pagrindų 
direktyvos dėl atliekų, nuostatų.“ 

                                               
1 Šaltinis: http://www.beziers-agglo.org/,
http://abcontre-les-nuisances.asso-
web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf


