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Aihe: Vetoomus nro 1020/2006, Didier Fabri, Belgian kansalainen, 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin väitetystä rikkomisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on ilmoittanut maaperän saastumisesta, joka johtuu viemäröinnin 
puuttumisen aiheuttamasta yhdyskuntajätevesien vuotamisesta yleiselle tielle. Tästä ovat 
osittain vastuussa hänen asuinpaikkansa alueviranomaiset ja osittain kunnallisviranomaiset. 
Hän katsoo, että kyseessä on direktiivin 91/271/ETY rikkominen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. toukokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007

Tausta

Vetoomuksen esittäjä valittaa viemäröintiverkoston puuttumisesta Rhode-Saint-Genèsen 
kunnassa Brysselin rajalla.

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetussa direktiivissä 91/271/ETY1 säädetään, että 
kaikissa eurooppalaisissa taajamissa, joiden asukasvastineluku on yli 2 000, on oltava 
jätevesien viemäröintijärjestelmä.

                                               
1 Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi 91/271/ETY (EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40).
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Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että viemäröintiverkoston puuttuminen (erityisesti chaussée 
de Waterloo -kadun numeroiden 116–182 kohdalla) johtaa jätevesien säännölliseen 
vuotamiseen asuntojen likakaivoihin, yleiselle tielle tai jopa puroihin Soignesin metsässä, 
josta kerätään juomavettä salaojitusta pitkin). 

Hän ilmoittaa, että Flanderin alueen (tieverkosta vastaava taho) ja kunnan 
(viemäröintiverkostosta vastaava taho) toimia ei ole koordinoitu ongelman ratkaisemiseksi.

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että hänen kunnassaan oli 17 834 asukasta 31. joulukuuta 2001 
ja viittaa tämän vuoksi siihen, että yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettua direktiiviä ei ole 
noudatettu.

Komission huomiot

Flanderin alueen kaikki pintavedet määriteltiin haavoittumiselle alttiiksi alueiksi vuonna
1995.

Mikäli jätevedet johdetaan haavoittumiselle alttiina oleviin vesistöihin, direktiivin 
91/271/ETY 3 artiklan nojalla viemäröintijärjestelmän on oltava käytössä 31. joulukuuta 1998 
mennessä taajamissa, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000 ja 31. joulukuuta 
2005 mennessä taajamissa, joiden asukasvastineluku on 2 000–10 000.

Belgiaa vastaan on käynnistetty rikkomismenettely 3 artiklan noudattamatta jättämisestä 
tietyissä taajamissa, joiden asukasvastineluku on yli 10 000. Rhode-Saint-Genèsen taajamasta 
ei ole tietoja komission tällä hetkellä käsittelemissä kyseistä aihetta koskevissa asiakirjoissa. 

Taajaman käsitteen tulkinta direktiivissä ei perustu kuitenkaan hallinnollisiin yksiköihin vaan 
kaupunkirakenteen ja taloudellisen toiminnan jatkuvuuteen. Toisin sanoen Rhode-St-Genèsen 
kunnan kyseisen alueen jätevesien voidaan katsoa kuuluvan läheisen taajaman 
viemäröintijärjestelmään; kyseisen taajaman koko on täten määriteltävä.  

Komission kanta

Komissio ehdottaa, että Belgian viranomaisilta pyydetään lisätietoja sen selvittämiseksi, 
mihin taajamaan (direktiivin 91/271/ETY mukaisesti) vetoomuksen esittäjän mainitsema alue 
kuuluu, ja miten se määritetään direktiivin 91/271/ETY säännökset huomioon ottaen.

4. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Sen jälkeen, kun komissio antoi edellisen vastauksensa, se on lähettänyt Belgian 
viranomaiselle kaksi lisätietopyyntöä. Jäljempänä on arvio saaduista vastauksista.

Belgian viranomaiset (Vlaamse Milieumaatschappij - Agence Flamande de l'Environnement) 
ilmoittivat vastauksissaan komissiolle seuraavaa:
- vetoomuksen esittäjän antamat osoitteet sijaitsevat taajaman, johon kunnat Beersel ja 
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Rhode-St-Genèse kuuluvat osittain, itäisellä rajalla (alue on määritetty taajamaksi 
direktiivin 91/271/ETY mukaisesti eli kaupunkirakenteen ja taloudellisen toiminnan 
jatkuvuuden perusteella); 
- vetoomuksen esittäjän antamat osoitteet eivät kuitenkaan kuulu kyseiseen taajamaan. Ne on 
tarkoitus varustaa erillisellä viemäröintijärjestelmällä (sakokaivot). Vastauksessa on ote 
voimassa olevasta lainsäädännöstä (Vlarem II);
- taajaman saastekuormitus lasketaan asukasvastineluvun 49 600 perusteella.

Belgian viranomaisten (Vlaamse Milieumaatschappij) Internet-sivustolla1 ilmoitetaan, että 
vetoomuksen esittäjän mainitseman alueen viemäröinti on tarkoitus tehdä mahdollisimman 
yleishyödyllisesti. Komission mukaan vetoomuksen esittäjän mainitsemien osoitteiden 
katsotaan kuuluvan kyseiseen taajamaan (direktiivissä annetun taajaman käsitteen 
mukaisesti). 

Tästä syystä ja kyseisen taajaman koon perusteella direktiivin 3 artiklan velvoitteiden nojalla 
taajamassa on otettava käyttöön viemäröintijärjestelmä. Mikäli tällaisen järjestelmän 
käyttöönotto ei kuitenkaan ole perusteltua (ympäristöön liittyvistä syistä tai kohtuuttomien 
kulujen vuoksi), voidaan ottaa käyttöön erilliset järjestelmät tai muut asianmukaiset 
järjestelmät. Siinä tapauksessa kyseisillä järjestelmillä on kuitenkin pystyttävä takaamaan 
vastaava ympäristön suojelun taso (jätevesien keräyksessä ja käsittelyssä). 

Komissio katsoo, että vetoomuksessa mainittujen talojen huonosti hoidetut sakokaivot eivät 
ole direktiivin ympäristöä koskevien velvoitteiden mukaiset. Lisäksi se katsoo että, mikäli 
sakokaivot huollettaisiin asianmukaisesti (säännöllinen huuhtelupuhdistus ja päästöjen 
ohjaaminen puhdistuslaitokseen), ne saattaisivat olla vaatimustenmukaiset (vastaava 
ympäristön suojelun taso). Jäteveden keruuta koskevasta periaatteesta voidaan poiketa vain, 
mikäli kyseisiä velvoitteita noudatetaan. Vetoomuksen esittäjän mukaan velvoitteita ei aina 
noudateta.

Kyseistä taajamaa käsitellään Belgian kuningaskuntaa vastaan parhaillaan käynnissä olevassa 
horisontaalisessa rikkomusmenettelyssä, jonka aiheena on direktiivin 91/271/ETY 
puutteellinen soveltaminen (asia C-27/03, tuomioistuimen 8. heinäkuuta 2004 antama 
tuomio). 

Komissio ilmoittaa Belgian viranomaisille velvoitteista, joita on noudatettava, kun käytetään 
erillisiä viemäröintijärjestelmiä. Lisäksi se ilmoittaa, että vetoomuksen esittäjän kuvailema 
tilanne ei ole direktiivin vaatimusten mukainen. 

Samaan aikaan komissio jatkaa parhaillaan käynnissä olevan horisontaalisen 
rikkomismenettelyn yhteydessä vetoomuksessa esitetyn tilanteen arvioimista taajamassa, 
johon kunnat Beersel ja Rhode-St-Genèse osittain kuuluvat.

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


