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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Francis Pont, francia állampolgár által benyújtott 1843/2009. számú petíció a 
franciaországi Bréziers-ben működő szennyvíztisztító állomás nem megfelelő 
igazgatásából fakadó súlyos egészségügyi kockázatokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a franciaországi Béziers-ben működő szennyvíztisztító 
állomás nem megfelelő igazgatását, és azt állítja, hogy a lakosok az elmúlt nyolc év során 
súlyos egészségügyi kockázatoknak voltak kitéve. A petíció benyújtója szerint az illetékes 
hatságokhoz benyújtott panaszok nem jártak eredménnyel. Kifejti, hogy a levegő 
belélegezhetetlenné vált, a lakosok pedig arról számolnak be, hogy még a tél közepén is 
legyeket kell elviselniük. Arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgáltassa ki a 
Bizottsággal a szóban forgó ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A petíció

A petíció egy levelet tartalmaz, amelyet a petíció benyújtója intézett a sauviani 
(Franciaország) helyi hatóságokhoz, hangot adva azzal kapcsolatos aggodalmának, hogy 
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Sauvian szennyvízelvezető rendszerét várhatóan összekapcsolják a szomszédos Béziers város 
szennyvíztisztító telepével, ezzel egy időben pedig bezárják a Sauvian települést kiszolgáló 
szennyvíztisztító telepet. A petíció benyújtója azzal kapcsolatos aggályait is kifejezi, hogy a 
béziers-i szennyvíztisztító telep működése nem megfelelő, valamint az nem kívánatos 
szagokat bocsát ki, zajártalmat okoz a tehergépjárművek, illetve kellemetlenségeket a legyek 
sűrű előfordulása miatt, és ha még több települést kellene kiszolgálnia, az csak tovább 
súlyosbítaná a fennálló helyzetet.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A szóban forgó petícióra az alábbi uniós környezetvédelmi jogszabályok vonatkoznak: 

 a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv1: 
 a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv2, valamint 
 a hulladékokról szóló keretirányelv3.  

A települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv: az irányelv határértékeket állapít meg a 
bizonyos méretet meghaladó településekről („agglomerációk”) származó szennyvíz kezelésére 
vonatkozóan. Mind a béziers-i szennyvíztisztító telep (tervezett kapacitása 130 000 
lakosegyenérték4), mind pedig a sauviani szennyvíztisztító telep (tervezett terhelése 3300 
lakosegyenérték) az irányelv alkalmazási körébe tartozik. Az ellenőrzési adatok a 
következőket mutatják:

- a berendezések tekintetében megfelel az irányelvnek, valamint
- teljesítményét tekintve (határértékek) is összhangban áll az irányelvvel.

Az ellenőrzési adatok nyilvánosan is elérhetők a környezetvédelemért, az energiaügyért, a 
fenntartható fejlődésért és a tengerekért felelős francia minisztérium információs rendszerén 
keresztül: http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/. 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a tagállamok joga és egyúttal feladata annak eldöntése, hogy 
egy adott település számára külön szennyvíztisztító telep útján biztosítja a szennyvízkezelést, 
vagy olyan szennyvíztisztító telep segítségével, amely egyszerre több települést is kiszolgál.

A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv: bizonyos projekteket – így például a 
szennyvíztisztító telepeket is –, amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, 
hatásvizsgálatnak kell alávetni: valamennyi szennyvíztisztító telepet, amelyek teljesítménye 
meghaladja a 150 000 lakosegyenértéket, kötelező hatásvizsgálatnak kell alávetni (a 4. cikk 
(1) bekezdése és az I. melléklet), míg a kisebb szennyvíztisztító létesítmények esetében a 
tagállamok eseti alapon végzett vizsgálatok útján, illetve előre meghatározott küszöbértékek 
                                               
1 91/271/EGK irányelv, HL L 135., 1991.5.30.
2 85/337/EGK irányelv, HL L 175., 1985.7.5.
3  98/2008/EK irányelv, HL L 312., 2008.11.22.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
4 lakosegyenérték = a szennyvízterhelés mérésére szolgáló mértékegység, ahol egy 
lakosegyenérték egyenlő az egy lakosnál egy nap alatt átlagosan keletkező terheléssel   
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vagy kritériumok alapján állapítják meg a hatásvizsgálat szükségességét. Ezen rendelkezések 
a projektek módosításának vagy bővítésének eseteire is alkalmazandók. 

A hulladékokról szóló keretirányelv: a hulladékokról szóló keretirányelvben foglalt 
rendelkezések olyan esetekben alkalmazandók a szennyvízre vonatkozóan, amikor arra nem 
terjed ki egyéb közösségi vagy nemzeti jogszabály hatálya. 4. cikkének (1) bekezdésében az 
irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket a 
hulladékkezeléssel járó szagok vagy zaj okozta kellemetlenségek elkerülésére, a 
szennyvízkezelést is ideértve. 

A rendelkezésre álló információk alapján egyértelmű, hogy a francia hatóságok tisztában 
vannak a béziers-i szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének szükségességével 
annak érdekében, hogy eleget tehessenek a jövőbeli igényeknek. A kérdésben a Communauté 
d'Agglomération Béziers Méditerranée által 2010. május 20-án hozott határozat1 200 000 
lakosegyenértéknek megfelelő jövőbeli kapacitást irányoz elő a szennyvíztisztító telep 
számára. 

Következtetések

Az illetékes francia hatóságok meghozták a béziers-i szennyvíztisztító telep bővítésére 
vonatkozó határozatot. Következésképpen a hatóságok feladata, hogy a vonatkozó uniós 
jogszabályok – azaz a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv, a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelv és a hulladékokról szóló keretirányelv – rendelkezései szerint 
járjanak el. 

                                               
1 Forrás: http://www.beziers-agglo.org/,
http://abcontre-les-nuisances.asso-
web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf


