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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1020/2006, внесена от Didier Fabri, с белгийско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Директивата за пречистването на 
градските отпадъчни води

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от замърсяването на почвата, предизвикано от 
изхвърлянето на градски отпадъчни води върху обществен път поради липсата на 
канализация, за което до известна степен е отговорна областната администрация, и до 
известна степен - общината по местожителство. Той счита, че това представлява 
нарушение на Директива 91/271/ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Обща информация

Вносителят на петицията изразява недоволство от липсата на канализационна мрежа в 
агломерацията Rhode-Saint-Genèse (в покрайнините на Брюксел).

Директива 91/271/ЕО за пречистването на градските отпадъчни води1 изисква 
европейските агломерации да бъдат снабдени със системи за събиране на отпадъчните 
води от населените места, когато населението е над 2 000 еквивалент жители.

                                               
1 Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стp. 40).
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Петицията

Вносителят на петицията посочва, че липсата на канализационна мрежа (по-специално 
от номер 116 до номер 182 на пътя за Waterloo) води до редовно изтичане на отпадните 
води към водосборните ями на жилищата или дори върху обществения път, или в 
потоците на гората Soignes (в която се каптира питейна вода чрез дренажни тунели).

Той докладва за липсата на координация между фламандския регион (отговарящ за 
пътната мрежа) и общината (отговаряща за канализационната мрежа) за решаването на 
този проблем.

Вносителят на петицията е установил, че неговата община е наброявала 17 834 жители 
към 31 декември 2001 г., и поради това твърди, че е налице неизпълнение на 
Директивата за пречистването на градските отпадъчни води.

Коментари на Комисията

През 1995 г. фламандският регион е определил всички повърхностни води на своя 
територия като чувствителни зони.

Според член 3 от Директива 91/271/ЕИО всяка агломерация, определена като 
чувствителна зона, трябва да бъде снабдена със система за събиране на градските 
отпадъчни води най-късно до 31 декември 1998 г., ако в нея живеят над 10 000 
еквивалент жители, и съответно до 31 декември 2005 г., ако в нея живеят между 2 000 и 
10 000 еквивалент жители.

Понастоящем срещу Белгия е открита процедура за нарушение за неспазване на член 3 
в някои агломерации с над 10 000 еквивалент жители. Агломерацията Rhode-Saint-
Genèse не присъства в нито една статистика на разположение на Комисията във връзка 
с този случай.

Въпреки това, понятието "агломерация" не се тълкува въз основа на административните 
единици, а въз основа на непрекъснатостта на градската и икономическата мрежа. С 
други думи, отпадните води на въпросния квартал Rhode-St-Genèse могат да бъдат 
включени в плана на съседна агломерация, чийто размер трябва да се установи.

Позиция на Комисията

Комисията предлага да изпрати искане за информация до белгийските органи, за да се 
определи към коя агломерация (по смисъла на Директива 91/271/ЕИО) се причислява 
посоченият от вносителя на петицията квартал и какви са неговите характеристики по 
отношение на Директива 91/271/ЕИО.

През 1995 г. фламандският регион е определил всички повърхностни води на своя 
територия като чувствителни зони.
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4. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

След последното съобщение, Комисията изпрати две искания за информация до 
белгийските органи. Анализ на отговора им е посочен по-долу.

Белгийските органи (Vlaamse Milieumaatschappij - Фламандска агенция по околната 
среда) уведомяват в отговорите си до Комисията, че:
- адресите, посочени от вносителя на петицията, се намират в източната част на 
агломерация, която включва частично общините Beersel и Rhode-St-Genèse 
(агломерация, определена по смисъла на Директива 91/271/ЕИО, т.е. въз основа на 
непрекъснатостта на градската и икономическата мрежа); 
- при все това, адресите, посочени от вносителя на петицията, не са включени в 
агломерацията. Предвижда се те да бъдат снабдени с отделна пречиствателна 
инсталация (чрез септични ями). Предоставено е извлечение от действащото 
законодателство (Vlarem II);
- агломерацията генерира замърсяване от 49 600 еквивалент жители.

Според уебсайта1 на Vlaamse Milieumaatschappij, пречистването на зоната, посочена от 
вносителя на петицията, се предвижда да бъде оптимизирано от обща гледна точка. 
Комисията е на мнение, че адресите, посочени от вносителя на петицията, следва да се 
считат като част от тази агломерация (агломерация, определена по смисъла на 
директивата). 

Следователно, по отношение на размера на агломерацията, според член 3 на 
директивата се изисква въвеждането на канализационна система за отпадъчни води. 
При все това, ако инсталирането на такава система не е оправдано (не е в интерес на 
околната среда или е с прекомерно висока стойност), могат да се въведат индивидуални 
системи или други подходящи системи. При все това, те следва да осигуряват еднакво 
равнище на опазване на околната среда (по отношение на събиране и обработване). 

Комисията счита, че лошото управление на септичните ями на място в къщите, 
засегнати в петицията, е в нарушение на екологичните изисквания на директивата, и че 
ако септичните ями са били поддържани правилно (редовно почистване и отвеждане 
към пречиствателна станция), те биха могли да отговарят на изискванията (еднакво 
равнище на опазване на околната среда). Изключението от принципа за събиране се 
приема, само ако изискванията са изпълнени. Според вносителя на петицията, тези 
изисквания не винаги се спазват.

Тази агломерация е част от хоризонтална процедура за нарушение, която понастоящем 
тече срещу Кралство Белгия за неправилно прилагане на Директива 91/271/ЕИО (дело 
C-27/03, съдебно решение, постановено от Съда на Европейските общности на 8 юли 
2004 г.). 

Комисията ще уведоми белгийските органи относно съответните изисквания в случай 

                                               
1  http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml
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на използване на индивидуални системи и относно факта, че ситуацията, описана от 
вносителя на петицията, не е в съответствие с изискванията на директивата. 

Паралелно с това, Комисията ще продължи разглеждането на ситуацията, описана в 
петицията, в рамките на текущата хоризонтална процедура за нарушение по отношение 
на ситуацията в агломерацията, която включва частично общините Beersel и Rhode-St-
Genèse.


