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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1020/2006 af Didier Fabri, belgisk statsborger, om påståede 
overtrædelser af direktivet om behandling af byspildevand

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over jordforurening, der skyldes udslip af byspildevand på 
offentlig vej på grund af utilstrækkelig spildevandsbehandling, idet ansvaret for dette dels 
ligger hos de regionale myndigheder og dels hos de kommunale myndigheder i hans 
bopælskommune. Han hævder, at dette udgør en overtrædelse af direktiv 97/271/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. maj 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Baggrund

Andrageren klager over det utilstrækkelige kloaknet i byområdet Rhode-Saint-Genèse (i 
udkanten af Bruxelles).

I henhold til direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand1 skal byområder i EU med 
over 2.000 personækvivalenter forsynes med kloaknet til opsamling af byspildevand.

                                               
1 Direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).
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Andragendet

Andrageren anfører, at der på grund af det utilstrækkelige kloaknet (navnlig ved nr. 116-182 
på Chaussée de Waterloo) jævnligt udledes spildevand i sivebrøndene i området og direkte på 
offentlig vej, ja endog i bækkene i Soignes-skoven (hvor der er etableret et afvandingssystem 
til indvinding af drikkevand).

Han anfører, at der ikke er nogen koordinering mellem Flandern (ansvarlig for vejene) og 
kommunen (ansvarlig for kloaksystemet) med henblik på løsning af dette problem.

Andrageren anfører, at der var 17.834 indbyggere i kommunen pr. 31. december 2001, og gør 
således gældende, at direktivet om behandling af spildevand er blevet overtrådt.
Kommissionens bemærkninger

I 1995 udpegede Flandern alle sine områder med overfladevand som følsomme områder. 

I henhold til artikel 3 i direktiv 91/271/EØF skal alle byområder, hvor der udledes i følsomme 
områder, forsynes med kloaknet til opsamling af byspildevand senest den 31. december 1998, 
hvis de har over 10.000 personækvivalenter, og senest den 31. december 2005, hvis de har 
mellem 2.000 og 10.000 personækvivalenter.

Der er blevet indledt en overtrædelsesprocedure mod Belgien for overtrædelse af artikel 3 i 
visse byområder med over 10.000 personækvivalenter. Kommissionen har ikke for 
indeværende modtaget nogen oplysninger om byområdet Rhode-Saint-Genèse i forbindelse 
med denne sag.

Fortolkningen af begrebet "byområde" i direktivet er imidlertid ikke baseret på administrative 
enheder, men på bymiljømæssig og økonomisk kontinuitet. Vandet i Rhode-St-Genèse-
kvarteret kan med andre ord ikke inkluderes i et skema over et tilgrænsende byområde til brug 
for kortlægning af størrelsen. 

Kommissionens holdning

Kommissionen foreslår, at den fremsender en anmodning om oplysninger til de belgiske 
myndigheder for at fastslå, hvilket byområde (som defineret i direktiv 91/271/EØF) det 
kvarter, som andrageren henviser til, henhører under, og kvarterets karakteristika i henhold til 
direktiv 91/271/EØF."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. januar 2009.

"I forlængelse af sin seneste skrivelse har Kommissionen fremsendt to anmodninger om 
oplysninger til de belgiske myndigheder. Deres svar er analyseret i det følgende.

De belgiske myndigheder (Vlaamse Milieumaatschappij - det flamske miljøagentur) oplyser i 
deres svar til Kommissionen, at:
- de adresser, som andrageren nævner, ligger i den østlige udkant af et byområde, der delvist 
omfatter kommunerne Beersel og Rhode-St-Genèse (byområder, der er defineret i henhold til 
direktiv 91/271/EØF, dvs. med hensyn til kontinuitet i den økonomiske og bymæssige 
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struktur),
- imidlertid er de adresser, som andrageren nævner, ikke omfattet af byområdet. Ifølge 
planerne skal de udstyres med selvstændigt kloakanlæg (via septiktanke). Der er fremsendt et 
uddrag af den gældende lovgivning (Vlarem II),
- dette byområde genererer en forureningsbelastning på 49.600 personækvivalenter.

Ifølge webstedet1 for Vlaamse Milieumaatschappij er det planlagt, at spildevandsafledningen i 
den zone, andrageren nævner, skal optimeres set ud fra et kollektivt synspunkt.
Kommissionen mener, at de adresser, som andrageren nævner, skal betragtes som en del af 
dette byområde (byområde defineret i henhold til direktivet).

Derfor, og i lyset af dette byområdes størrelse, kræves det ifølge direktivets artikel 3, at der 
etableres et system til opsamling af spildevand. Hvis etableringen af et sådant system ikke er 
velbegrundet (fordi det ikke gavner miljøet, eller fordi det vil medføre urimelige udgifter), 
kan der etableres individuelle systemer eller andre egnede systemer. Disse skal imidlertid 
sikre et tilsvarende niveau for miljøbeskyttelse (hvad angår opsamling og behandling).

Kommissionen mener, at den dårlige forvaltning af de septiktanke, der findes i de huse, der er 
berørt af andragendet, er i strid med direktivets miljømæssige krav, og at septiktankene, hvis 
de var korrekt vedligeholdt (regelmæssig rensning og bortledning til et rensningsanlæg), 
kunne opfylde disse krav (tilsvarende niveau for miljøbeskyttelse). Undtagelse fra princippet 
om opsamling er kun acceptabel, hvis disse krav er opfyldt. Ifølge andrageren er disse krav 
ikke altid opfyldt.

Dette byområde er omfattet af en igangværende horisontal overtrædelsesprocedure mod 
Kongeriget Belgien på baggrund af ukorrekt anvendelse af direktiv 91/271/EØF (sag C-27/03, 
EF-domstolens dom af 8. juli 2004).

Kommissionen oplyser de belgiske myndigheder om de gældende krav i forbindelse med 
anvendelse af individuelle systemer og om, at den situation, som andrageren beskriver, ikke er 
i overensstemmelse med direktivets krav.

Sideløbende fortsætter Kommissionen med at undersøge den situation, der beskrives i 
andragendet, inden for rammerne af den igangværende horisontale overtrædelsesprocedure 
med hensyn til situationen for det byområde, der delvist omfatter kommunerne Beersel og 
Rhode-St-Genèse."

                                               
1  http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml


