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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1020/2006, którą złożył Didier Fabri (Belgia) w sprawie 
domniemanego naruszenia przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie zanieczyszczeniem gleby powodowanym przez 
wycieki z miejskich ścieków na drogi publiczne w związku z nieodpowiednią infrastrukturą 
kanalizacyjną, za co odpowiedzialność ponoszą częściowo władze lokalne, a częściowo 
władze komunalne właściwe dla jego miejsca zamieszkania. Składający petycję utrzymuje, że 
stanowi to naruszenie przepisów dyrektywy 91/271/EWG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Streszczenie faktów

Składający petycję skarży się na brak sieci kanalizacji ściekowej w aglomeracji Rhode-Saint-
Genèse (peryferie Brukseli).

Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych1

aglomeracje europejskie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) ponad 2000 powinny 
być wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych.

                                               
1 Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).
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Składający petycję wskazuje na fakt, że brak sieci kanalizacji ściekowej (zwłaszcza na 
odcinku ulicy Chaussée de Waterloo od numeru 116 do 182) pociąga za sobą regularne 
wycieki ścieków do studzienek ściekowych domów lub wprost na drogi publiczne, a nawet do 
strumieni lasu Soignes (w którym odbywa się pobór wody pitnej przy wykorzystaniu 
systemów drenażowych).

Wskazuje także na brak koordynacji w rozwiązywaniu problemu między regionem Flandrii 
(odpowiedzialnym za sieć dróg publicznych) a gminą (odpowiedzialną za sieć kanalizacji 
ściekowej).

Składający petycję stwierdza, że w dniu 31 grudnia 2001 r. jego gmina liczyła 17 tys. 834 
mieszkańców i na tej podstawie utrzymuje, że miało miejsce naruszenie przepisów dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Komentarze Komisji

Region Flandrii wyodrębnił wszystkie swoje wody powierzchniowe jako obszary wrażliwe 
w 1995 r.

Zgodnie z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG aglomeracje odprowadzające ścieki do obszarów 
wrażliwych powinny być wyposażone w systemy zbierania ścieków komunalnych najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 1998 r., jeśli ich RLM jest większa niż 10000, lub do dnia 31 grudnia 
2005 r., jeśli ich RLM mieści się w przedziale 2000 – 10000.

Obecnie przeciwko Belgii prowadzone jest postępowanie w sprawie uchybień 
postanowieniom art. 3 w niektórych aglomeracjach o RLM większej od 10000. W aktach tej 
sprawy znajdujących się aktualnie w posiadaniu Komisji nie figurują żadne dane na temat 
aglomeracji Rhode-Saint-Genèse.

Jednakże interpretacja pojęcia aglomeracji w rozumieniu dyrektywy nie jest oparta na 
jednostkach administracyjnych, ale na ciągłości zabudowy i gospodarki. Innymi słowy wody 
dzielnicy Rhode-St-Genèse, o której mowa, mogą być włączone do schematu sąsiedniej 
aglomeracji, której wielkość trzeba będzie ustalić.

Stanowisko Komisji

Komisja proponuje zwrócić się do władz belgijskich o udzielenie informacji, w celu ustalenia, 
od której aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) jest zależna dzielnica 
wymieniona przez składającego petycję i jakie są cechy tej aglomeracji w odniesieniu do 
dyrektywy 91/271/EWG.

Region Flandrii wyodrębnił wszystkie swoje wody powierzchniowe jako obszary wrażliwe 
w 1995 r.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.
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W następstwie swojego poprzedniego komunikatu Komisja wysłała dwa wnioski o udzielenie 
informacji do władz belgijskich. Analiza ich odpowiedzi znajduje się poniżej.

W swoich odpowiedziach władze belgijskie (Vlaamse Milieumaatschappij – Flamandzka 
Agencja Środowiska) przekazały Komisji następujące informacje:
- adresy wymienione przez składającego petycję dotyczą miejsc znajdujących się przy 
wschodniej granicy aglomeracji obejmującej częściowo gminy Beersel i Rhode-St-Genèse 
(aglomeracji w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG, to jest opartej na ciągłości zabudowy 
i gospodarki);
- miejsca wymienione przez składającego petycję nie są jednak włączone do aglomeracji. 
Przewidziano, że w miejscach tych zostanie zbudowana niezależna instalacja ściekowa
(z wykorzystaniem zbiorników septycznych). Załączono fragment obowiązującego 
ustawodawstwa (Vlarem II);
- ładunek zanieczyszczeń generowany przez tę aglomerację, wyrażony równoważną liczbą 
mieszkańców, wynosi 49 600.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej1 Vlaamse Milieumaatschappij wynika, 
że przewidziano optymalizację kanalizacji, zgodnie z potrzebami zbiorowości, na obszarze 
określonym przez składającego petycję. Komisja jest zadania, że miejsca wymienione przez 
składającego petycję powinny być traktowane jako należące do tej aglomeracji (aglomeracji 
w rozumieniu dyrektywy).

W związku z tym, zgodnie z art. 3 dyrektywy, aglomeracja – z uwagi na swoją wielkość –
powinna być wyposażona w system zbierania ścieków. W przypadku jednak, gdy 
ustanowienie takiego systemu nie jest uzasadnione (brak korzyści dla środowiska naturalnego 
lub nadmierne koszty), można zastosować systemy pojedyncze lub inne właściwe systemy. 
Powinny one jednak zapewniać ten sam poziom ochrony środowiska naturalnego 
(w odniesieniu do zbierania ścieków i oczyszczania).

Komisja jest zdania, że niewłaściwe zarządzanie istniejącymi zbiornikami septycznymi 
w przypadku domów, których dotyczy petycja, jest sprzeczne z wymogami środowiskowymi 
określonymi w dyrektywie oraz że gdyby zbiorniki te były właściwie utrzymywane 
(systematyczne czyszczenie i wywóz ścieków do oczyszczalni), mogłyby spełniać te wymogi 
(ten sam poziom ochrony środowiska naturalnego). Wyjątek od zasady zbierania ścieków jest 
dopuszczalny jedynie w przypadku spełnienia tych wymogów. W opinii składającego petycję 
wymogi te wciąż nie zostały spełnione.

Aglomeracja, o której mowa, jest objęta horyzontalnym postępowaniem w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które toczy się obecnie przeciwko 
Królestwu Belgii w związku z niewłaściwym stosowaniem dyrektywy 91/271/EWG (sprawa 
C-27/03, wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości w dniu 8 lipca 2004 r.).

Komisja poinformuje władze belgijskie o wymogach związanych ze stosowaniem 
pojedynczych systemów oraz o tym, że sytuacja opisana przez składającego petycję jest 
niezgodna z wymogami dyrektywy.

                                               
1 http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml
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Jednocześnie Komisja będzie w dalszym ciągu uwzględniać sytuację opisaną w petycji 
w ramach trwającego horyzontalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z sytuacją aglomeracji obejmującej częściowo gminy 
Beersel i Rhode-St-Genèse.


