
CM\766184EL.doc PE396.608

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

30.01.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1020/2006, του Didier Fabri, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παραβίαση της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τη ρύπανση του εδάφους που προκαλείται από 
τη διαρροή αστικών λυμάτων σε δημόσια οδό λόγω του ανεπαρκούς αποχετευτικού 
συστήματος, υπεύθυνες για την οποία είναι οι περιφερειακές και εν μέρει οι δημοτικές αρχές 
του τόπου διαμονής του. Ισχυρίζεται ότι αυτό συνιστά παραβίαση της οδηγίας 97/271/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Ιστορικό

Ο αναφέρων παραπονείται για την απουσία αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό Rhode-
Saint-Genèse (περιφέρεια των Βρυξελλών).

Η οδηγία 91/271/ΕΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων1 απαιτεί οι ευρωπαϊκοί 
οικισμοί να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων όταν διαθέτουν ισοδύναμο 
πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων.

                                               
1 Οδηγία 91/271/ΕΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.05.1991, σελ. 40).
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Η αναφορά

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η απουσία αποχετευτικού δικτύου (κυρίως στο ύψος των 
αριθμών 116 έως 182 της οδού Chaussée de Waterloo) συνεπάγεται τακτικές διαρροές 
λυμάτων στους βόθρους των οικιών ή στον ίδιο τον δημόσιο δρόμο, ή στα ρυάκια του δάσους 
του Soignes (στο οποίο πραγματοποιείται άντληση πόσιμου ύδατος μέσω σήραγγας 
αποστράγγισης).

Κάνει λόγο για έλλειψη συντονισμού μεταξύ της περιφέρειας της Φλάνδρας (αρμόδια για την 
οδοποιία) και του δήμου (αρμόδιος για το αποχετευτικό δίκτυο) για την επίλυση του 
προβλήματος.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι ο δήμος στον οποίο ανήκει αριθμούσε 17 834 κατοίκους την 
31/12/2001 και ότι, κατά συνέπεια, πρόκειται για παραβίαση της οδηγίας για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η περιφέρεια της Φλάνδρας χαρακτήρισε το σύνολο των επίγειων υδάτων της ως ευαίσθητες 
περιοχές το 1995.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 91/271/ΕΚ, οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 
10 000 που πραγματοποιούν απορρίψεις σε ευαίσθητες περιοχές πρέπει να διαθέτουν δίκτυα 
αποχέτευσης το αργότερο έως τις 31/12/1998, και οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 
2 000 και 10 000 το αργότερο έως τις 31/12/2005.

Σε βάρος του Βελγίου εκκρεμεί επί του παρόντος διαδικασία επί παραβάσει για μη τήρηση 
του άρθρου 3 σε ορισμένους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 10 000. Ο οικισμός 
Rhode-Saint-Genèse δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή επί 
του παρόντος στο πλαίσιο της εν λόγω υπόθεσης.

Εντούτοις, η ερμηνεία του όρου «οικισμός» κατά την έννοια της οδηγίας δεν βασίζεται σε 
διοικητικές μονάδες, αλλά στη συνέχεια του αστικού και οικονομικού ιστού. Δηλαδή, τα 
ύδατα της συνοικίας Rhode-St-Genèse εν προκειμένω μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
πλαίσιο ενός ενιαίου οικισμού, του οποίου πρέπει να καθορισθεί το μέγεθος.

Η θέση της Επιτροπής

Η Επιτροπή προτείνει να αποσταλεί αίτηση για την παροχή πληροφοριών στις βελγικές αρχές 
προκειμένου να προσδιοριστεί από ποιον οικισμό (κατά την έννοια της οδηγίας 91/271/ΕΚ) 
εξαρτάται η συνοικία για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
αυτής ως προς την οδηγία 91/271/ΕΚ.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Σε συνέχεια της προηγούμενης απάντησής της, η Επιτροπή απέστειλε δύο αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών στις βελγικές αρχές. Η απάντησή τους αναλύεται παρακάτω:
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Οι βελγικές αρχές (Vlaamse Milieumaatschappij – Φλαμανδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) 
ενημερώνουν στις απαντήσεις τους προς την Επιτροπή ότι:
- οι διευθύνσεις που αναφέρει ο αναφέρων βρίσκονται στο ανατολικό άκρο ενός οικισμού 
που περιλαμβάνει εν μέρει τις κοινότητες Beersel και Rhode-St-Genèse (οικισμός οριζόμενος 
κατά την έννοια της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ ήτοι όσον αφορά τη συνέχεια του αστικού και 
οικονομικού ιστού)· 
- ωστόσο, οι διευθύνσεις που αναφέρει ο αναφέρων δεν περιλαμβάνονται στον οικισμό. 
Προβλέπεται να διαθέτουν αυτόνομη εγκατάσταση αποχέτευσης (μέσω σηπτικών 
δεξαμενών). Παρέχεται απόσπασμα της ισχύουσας νομοθεσίας (Vlarem II)·
- ο εν λόγω οικισμός παράγει ρυπαντικό φορτίο ισοδύναμου πληθυσμού 49.600.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο1 της Vlaamse Milieumaatschappij, προβλέπεται η συνολική 
βελτίωση της αποχέτευσης της ζώνης που αναφέρει ο αναφέρων. Η Επιτροπή είναι της 
άποψης ότι οι διευθύνσεις που αναφέρει ο αναφέρων πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούν 
τμήμα του εν λόγω οικισμού (οικισμός οριζόμενος κατά την έννοια της οδηγίας). 

Κατά συνέπεια και όσον αφορά το μέγεθος του εν λόγω οικισμού, το άρθρο 3 της οδηγίας 
απαιτεί την ύπαρξη δικτύου αποχέτευσης αστικών λυμάτων. Ωστόσο, αν η εγκατάσταση ενός 
τέτοιου είδους δικτύου δεν δικαιολογείται (απουσία ωφέλειας προς το περιβάλλον ή 
υπερβολικό κόστος), μπορούν να δημιουργηθούν μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα 
συστήματα. Εντούτοις, τα συστήματα αυτά πρέπει να επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος (όσον αφορά την αποχέτευση και την επεξεργασία). 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κακή διαχείριση των σηπτικών δεξαμενών που είναι 
εγκατεστημένες στις κατοικίες στις οποίες γίνεται λόγος στην αναφορά αντιβαίνει στις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις της οδηγίας και ότι αν οι εν λόγω σηπτικές δεξαμενές 
συντηρούνταν ορθά (τακτικός καθαρισμός και εκκένωση σε σταθμό επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων), θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις (ίδιο επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος). Η εξαίρεση όσον αφορά την αποχέτευση γίνεται αποδεκτή μόνο αν 
ικανοποιούνται οι εν λόγω απαιτήσεις. Κατά τον αναφέροντα, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν 
ικανοποιούνται πάντοτε.

Ο εν λόγω οικισμός αποτελεί τμήμα μιας εν εξελίξει οριζόντιας διαδικασίας επί παραβάσει 
κατά του Βασιλείου του Βελγίου για κακή εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (υπόθεση C-
27/03, απόφαση εκδοθείσα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 8 Ιουλίου 
2004). 

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τις βελγικές αρχές σχετικά με τις απαιτήσεις σε περίπτωση 
χρήσης μεμονωμένων συστημάτων και με το γεγονός ότι η κατάσταση που περιγράφεται από 
τον αναφέροντα δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. 

Παράλληλα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει την κατάσταση που περιγράφεται στην 
αναφορά στο πλαίσιο της εν εξελίξει οριζόντιας διαδικασίας επί παραβάσει, όσον αφορά την 
κατάσταση του οικισμού που περιλαμβάνει εν μέρει τις κοινότητες Beersel και Rhode-St-
Genèse.

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


