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Tárgy: Vasil Kadrinov, bolgár állampolgár által benyújtott 1334/2008. számú, 509 
aláírást tartalmazó petíció a bolgár Poibrene város vizében és talajában 
tapasztalható fémszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bolgár Poibrene város talajának és ivóvizének komoly fémszennyezése 
miatt tesz panaszt. A petíció benyújtója rámutat, hogy olyan anyagokról van szó, mint az 
arzén, a réz, a kadmium és egyéb nehézfémek, és ez veszélyezteti a helyi lakosság, nem 
utolsósorban a gyerekek egészségi állapotát.  A környék mezőgazdasági területeinek 
szennyezése akadályozza a gazdákat, hogy megfelelő bevételhez jussanak, ezért a petíció 
benyújtója az Európai Parlament beavatkozását kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció Poibrene falu (Panagjuriste közigazgatási egység, Pazardzsik megye, Bulgária) 
ivóvizének és talajának nehézfém-szennyezettségét írja le. A petíció benyújtója 
aggodalmának ad hangot az egészségügyi hatásokat illetően, és a következőket kéri:

- a szennyezés forrásainak azonosítása és a további szennyezés megakadályozása;
- a szennyezett földterület helyreállítása;
- kártérítés a falu lakosai részére a tulajdonukat és egészségüket ért kárért.

A petícióban említett szennyezést – amint azt a bolgár hatóságok megerősítették – korábbi 
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ipari tevékenységek (bányászat, rézkitermelés és –feldolgozás) okozták, amelyeket egyes 
vállalkozások a helyi folyó vízgyűjtő területén folytattak; ez a folyó a Marica-folyó vízgyűjtő 
medencéjének része. Ezek a múltbeli tevékenységek a felszín alatti és a felszíni vizek 
szennyeződéséhez vezettek, beleértve a Poibrene ivóvízellátásához használt víztesteket is.

Az alkalmazandó uniós jogszabályok a következők:

a) az ivóvíz minőségét illetően – az ivóvízről szóló irányelv1;
b) a vízi környezet minőségét illetően (a folyó és a felszín alatti vizek minősége) – a vízügyi 
keretirányelv2;

A talajszennyezést illetően nincs hatályos uniós jogszabály, amely a talaj minőségére vagy a 
talajszennyezés helyreállítására vonatkozik. A Bizottság 2006-ban javaslatot tett a 
talajvédelem kereteinek meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK irányelv módosításáról 
szóló irányelvre3. Az Európai Parlament első olvasatát követően azonban a Tanács még nem 
határozott közös álláspontról4.

A tulajdont vagy emberi egészséget ért kárt illetően nincs alkalmazandó uniós jogszabály, 
amely kártérítésről rendelkezik. 

Az ivóvíz minőségét tekintve az ivóvízről szóló irányelv egy sor kötelezettséget határoz meg:

- minőségi előírásokat a fogyasztók számára biztosított ivóvízre vonatkozóan, többek között 
a petícióban említett fémek (arzén, réz, kadmium) esetében;

- az ivóvíz minőségének rendszeres ellenőrzését és a fogyasztók ivóvízminőséggel 
kapcsolatos tájékoztatását;

- a minőségi előírások teljesítésének elmulasztása esetén a használat korlátozására 
vonatkozó intézkedéseket, az érintett fogyasztók tájékoztatását és korrekciós 
intézkedéseket.

A megemelkedett arzénértékek (hozzávetőlegesen 20 μg/liter érték a 10 μg/liter határértékkel 
szemben) ellenőrzés útján történő felfedezését követően a hatóságok tájékoztatták a 
fogyasztókat, korlátozásokat vezettek be a használatot illetően (ivásra és élelmiszer
készítésére nem használható), tartályok révén ivóvizet biztosítottak, és megkezdték az 
alternatív vízellátás tervezését. A legfrissebb ellenőrzési adatok szerint az ivóvíz 
arzéntartalma a hozzávetőlegesen 20 μg/liter értékről 13 μg/literre csökkent; ez az érték 
azonban még mindig 3 μg/literrel meghaladja az ivóvízről szóló irányelv szerinti határértéket. 
Az egyéb paraméterek értékei megfelelnek az ivóvízről szóló irányelvnek.

Kidolgoztak egy szomszédos forrásból vizet biztosító projektet (amely megfelel az ivóvízről 
szóló irányelv minőségi előírásainak), a beszerzési és engedélyezési eljárást véglegesítették, 

                                               
1 98/83/EK irányelv, HL L 330., 1998.12.5.
2 2000/60/EK irányelv, HL L 327., 2000.12.22.
3 COM(2006)232, 2006.9.22.
4 A Tanács 2007. december 2-i sajtóközleménye: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&age
d=0&lg=en&guiLanguage=en
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és biztosították a kormányzati finanszírozást. Az építési munkálatok már megkezdődtek; a 
projekt befejezése a bolgár hatóságok tájékoztatása szerint 2009 közepére várható. 

Ami a vízi környezet minőségét illeti (a folyó és a felszín alatti vizek minősége), a bolgár 
hatóságok a vízügyi keretirányelv 5. cikke szerint egy sor olyan víztestet azonosítottak a 
Marica-folyó vízgyűjtő medencéjében, amely jelenleg nem felel meg a környezetminőségi 
előírásoknak („fennáll a kockázata annak, hogy a környezeti célkitűzések nem teljesülnek”).
A vízügyi keretirányelv szerint jelenleg kidolgozott terveknek és programoknak:

átfogó elemzést kell adniuk az előforduló vízszennyezésről (beleértve a fémszennyezést), 
valamint biztosítaniuk kell a „jó állapot” környezeti célkitűzés valamennyi víztest esetében –
általános szabályként 2015-ig – történő eléréséhez szükséges helyreállító és megelőző 
intézkedéseket;
a nyilvánosság, ezen belül a polgárok, a települések, az érdekelt felek és a nem kormányzati 
szervezetek részvételével kell elkészülniük;
2009. december 22-ik kell elkészülniük. 

A Bizottság gondosan ellenőrizni fogja a szóban forgó terveket és programokat annak 
biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek az irányelvnek.

Az ivóvíz minőségét illetően jogi kötelezettség áll fenn arra vonatkozóan, hogy a polgárok 
számára az ivóvízről szóló irányelvnek megfelelő minőségű ivóvizet biztosítsanak. A megtett 
intézkedések (az ivóvíz és élelmiszerkészítés céljából való felhasználás megtiltása; ivóvíz 
biztosítása tartályok révén; az előírásoknak megfelelő ivóvíz szomszédos forrásból történő 
biztosítását szolgáló építési munkák) összhangban állnak az ivóvízről szóló irányelv 8. 
cikkében foglalt kötelezettségekkel.

A vízi környezet minőségét illetően (a folyó és a felszín alatti vizek minősége) a bolgár 
hatóságok kötelezettsége a helyzet orvoslásához szükséges intézkedések meghatározása a 
vízügyi keretirányelv értelmében kidolgozott tervekben és programokban, amelyek 2009. 
december 22-ig esedékesek. A Bizottság gondosan ellenőrizni fogja ezeket a terveket és 
programokat, hogy meggyőződjön arról, hogy azok megfelelnek az irányelvnek.

A talaj minőségével és annak korábbi ipari tevékenységekből fakadó szennyezésével 
kapcsolatban a Bizottságnak nincs jogalapja arra, hogy beavatkozzon.

A tulajdont vagy emberi egészséget ért kárral kapcsolatos kártérítést tekintve a Bizottságnak 
nincs jogalapja arra, hogy beavatkozzon. A kapcsolódó jellegű nemzeti jogszabályok ellenére 
a környezeti felelősségről szóló irányelv1 kifejezetten kizárja az alkalmazási köréből azokat a 
károkat, amelyeket 2007. április 30-át megelőző kibocsátás, esemény vagy incidens okozott, 
valamint az összes „hagyományos” kárt, mint a személyi sérülés, a gazdasági veszteség és a 
tulajdonban keletkezett kár. A petíció benyújtóinak ezért az illetékes bolgár bíróságokhoz és 
szervekhez kell fordulniuk.

A poibrenei vízszennyezés kérdése a de Groen-Kouwenhoven európai parlamenti képviselő, 
valamint Kallenbach európai parlamenti képviselő által benyújtott, írásbeli választ igénylő, E-
                                               
1 2004/35/EK irányelv, HL L 143., 2004.4.30.
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6420/07. és E-4187/08. sz. kérdés tárgyát is képezte.


