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Tárgy: Didier Fabri belga állampolgár által benyújtott 1020/2006 számú petíció a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki azon talajszennyezés miatt, amelyet a 
szennyvízelvezető berendezések hiánya következtében a közútra ömlő települési szennyvíz 
okoz, amiért részben a regionális hatóságok, részben a lakóhelye szerinti települési hatóságok 
a felelősek. Úgy véli, hogy ez megvalósítja a 97/271/EK irányelv megsértését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 15. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. október 19-én kapott válasz

Háttér

A petíció benyújtója azt sérelmezi, hogy Rhode-Saint-Genèse településen (Brüsszel külső 
negyede) nincs vízelvezető hálózat.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EK irányelv1 megköveteli, hogy az európai 
településeket ellássák a települési szennyvíz összegyűjtésére szolgáló rendszerrel, ha 
lakosegyenértékük meghaladja a 2 000-et.
                                               
1 A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EK irányelv (HL L 135., 1991.5.30., 40. o.).
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A petíció

A petíció benyújtója jelzi, hogy a vízelvezető hálózat hiánya (főleg a Waterloo út 116. és 182. 
szám magasságában) rendszeresen ahhoz vezet, hogy szennyvíz ömlik a házi vízgyűjtőkbe
vagy magára a közútra, sőt a soignes-i erdő patakjaiba is (ahol gyűjtőmedencés ivóvízkivételt 
végeznek).

Felhívja a figyelmet arra, hogy az (útkarbantartásért felelős) flamand régió és a (vízelvezető 
hálózatért felelős) település között nincs együttműködés a probléma megoldása érdekében.

A petíció benyújtója megállapítja, hogy településének 2001. december 31-én 17 834 lakosa 
volt, és ennek alapján a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv megsértésére 
hivatkozik.

A Bizottság megjegyzései

A flamand régió 1995-ben valamennyi felszíni vizét érzékeny területként határozta meg.

A 91/271/EK irányelv 3. cikke alapján minden települést, amely érzékeny területre végez 
kibocsátást, legkésőbb 1998. december 31-ig el kell látni szennyvízgyűjtő rendszerrel, 
amennyiben a lakosegyenértéke meghaladja a 10 000-et, egyébként pedig 2005. december 31-
ig, ha a lakosegyenértéke 2 000 és 10 000 között van.

Belgium ellen jelenleg jogsértési eljárás folyik amiatt, hogy egyes 10 000-nél nagyobb 
lakosegyenértékű településeken nem tartják be a 3. cikket. Rhode-Saint-Genèse település nem 
szerepel egyetlen olyan adatban sem, amellyel a Bizottság jelenleg ezen ügy keretében 
rendelkezik.

Ugyanakkor az irányelv értelmében vett településfogalmat nem a közigazgatási egységek 
alapján, hanem a városi és gazdasági struktúrák folytonossága alapján kell értelmezni. 
Másképpen kifejezve, a kérdéses Rhode-St-Genèse negyed vizei beletartozhatnak egy 
szomszédos település rendezési tervébe, s ekkor a méretnagyság megállapítása ennek 
megfelelően történik.

A Bizottság álláspontja

A Bizottság azt javasolja, hogy forduljanak információkért a belga hatóságokhoz annak 
megállapítása érdekében, hogy a petíció benyújtója által említett lakónegyed (a 91/271/EK 
irányelv értelmében) mely településhez tartozik, illetve a 91/271/EK irányelv tekintetében 
milyen jellemzőkkel rendelkezik.

A flamand régió 1995-ben valamennyi felszíni vizét érzékeny területként határozta meg.

4. A Bizottságtól 2009. január 30-án kapott válasz

Legutóbbi közleményét követően a Bizottság két ízben kért tájékoztatást a belga hatóságoktól. 
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Válaszuk elemzése az alábbiakban található.

A belga hatóságok (Vlaamse Milieumaatschappij - Flamand Környezetvédelmi Ügynökség) a 
Bizottságnak küldött válaszukban a következőkről adnak tájékoztatást:
- a petíció benyújtója által említett címek a Beersel és Rhode-St-Genèse településeket részben 
magában foglaló agglomeráció (a 91/271/EGK irányelv értelmében, vagyis a gazdasági és 
városi struktúrák folytonossága alapján meghatározott agglomeráció) keleti peremén 
találhatók; 
- ugyanakkor a petíció benyújtója által említett címek nem tartoznak az agglomerációhoz. 
Tervezik, hogy ezeket az ingatlanokat önálló víztisztítókkal (szennyvíz-közömbösítő 
tartályokkal) szerelik fel. Mellékletben megtalálható a hatályos jogszabály (Vlarem II) 
idevágó részlete ;
- ez az agglomeráció 49 600 lakosegyenértékű szennyet termel.

A Vlaamse Milieumaatschappij honlapja szerint1 tervezik, hogy a petíció benyújtója által 
említett területen a szennyvizek tisztítását közösségi szempontból optimalizálni fogják. A 
Bizottságnak az a véleménye, hogy a petíció benyújtója által említett címeket (az irányelv 
értelmében meghatározott) agglomeráció részeinek kell tekinteni. 

Ennélfogva és az agglomeráció méretére tekintettel az irányelv 3. cikke kötelezővé teszi 
szennyvízgyűjtő rendszer létesítését. Ugyanakkor, ha egy ilyen rendszer létesítése nem 
indokolt (környezetvédelmi érdek hiánya vagy túl nagy költség), egyedi rendszereket vagy 
más megfelelő rendszereket is lehet létesíteni. Ezeknek azonban a környezetvédelem azonos 
szintjét kell biztosítaniuk (az összegyűjtés és a kezelés tekintetében).

A Bizottság úgy véli, hogy a petícióban szereplő ingatlanokon található szennyvíz-
közömbösítő tartályok helytelen kezelése sérti az irányelv környezetvédelmi előírásait, és ha 
ezeket a tartályokat megfelelően karbantartanák (rendszeres tisztítás és szennyvízkezelő 
telepre történő eljuttatás), akkor azok megfelelhetnének ezeknek az előírásoknak (azonos 
szintű környezetvédelem). Az összegyűjtés elve alóli kivétel csak akkor fogadható el, ha ezek 
a követelmények teljesülnek. A petíció benyújtója szerint ezek a követelmények nem mindig 
teljesülnek.

Az említett agglomeráció tekintetében jelenleg folyamatban van egy horizontális jogsértési 
eljárás a Belga Királysággal szemben a 91/271/EGK irányelv helytelen alkalmazása miatt (C-
27/03. számú ügy, a Bíróság 2008. július 8-án hozott ítélete). 

A Bizottság tájékoztatni fogja a belga hatóságokat az egyedi rendszerek alkalmazása esetén 
kötelező előírásokról, valamint arról, hogy a petíció benyújtója által ismertetett helyzet nem 
felel meg az irányelv követelményeinek.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság a jelenleg folyamatban lévő horizontális jogsértési eljárás 
keretében továbbra is figyelembe fogja venni a petíció benyújtója által ismertetett helyzetet, a 
Beersel és Rhode-St-Genèse településeket részben magában foglaló agglomeráció helyzetére 
tekintettel.

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


