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Tárgy: Panagiotis Karabatsis görög állampolgár által az „Anexartiti Pilioritiki 
Omada Drasis” akciócsoport nevében benyújtott 1164/2010. számú petíció a 
Görögország középső részén fekvő Portaria önkormányzat területén 
folytatott vízszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Görögország középső részén fekvő Portaria önkormányzat 
területén nem megfelelően kezelik a szennyvizet. Rámutat, hogy a Portariában keletkező 
szennyvizet kezeletlenül eresztik bele a Mana folyóba, amelynek vizét az öntözőcsatornákon 
keresztül az alacsonyabban fekvő falvakban található haszonkertek és gyümölcsösök 
öntözésére használják. A szennyvíz továbbá a víztartó rétegek komoly szennyeződését 
okozza, aminek következtében az önkormányzati vízhálózatból származó ivóvíz veszélyes az 
egészségre. A fent nevezett akciócsoport korábban hiába fordult az illetékes görög 
hatóságokhoz, mivel azok nem követték megfelelően figyelemmel az említett eseteket. A 
petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az említett tevékenységekkel kapcsolatban biztosítsák az Európai Unió 
környezetvédelmi jogszabályainak betartását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. 06. 10.

A Bizottsághoz korábban egyetlen panasz sem érkezett a petíció benyújtója által említett 
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tényekkel kapcsolatban. A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján két 
irányelv alkalmazása merül fel az ügyben.

A települési szennyvíz kezeléséről

A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 
előírja, hogy a 2000 lakosegyenértéknél nagyobb valamennyi agglomerációban 
gondoskodjanak a települési szennyvíz összegyűjtéséről és kezeléséről. A 2000 és 15 000 
lakosegyenérték közötti agglomerációk esetében a települési szennyvíz összegyűjtésére 
megállapított határidő 2005. december 31. volt. Ugyanezt a határidőt írták elő a 2000 és 
10 000 lakosegyenérték közötti agglomerációk települési szennyvizének kezelésére.

A Bizottság rendelkezésére álló adatok szerint Portaria agglomerációja nem felel meg ennek a 
feltételnek. Mivel azonban a Magnisia prefektusi szolgálatai által készített állapotjelentés 
láthatóan ellentmond a görög hatóságok által a Bizottságnak szolgáltatott hivatalos adatoknak, 
a Bizottság tájékoztatást kér a görög hatóságoktól a helyzet tisztázása és annak ellenőrzése 
érdekében, hogy betartják-e az Unió környezetvédelmi jogszabályainak követelményeit. 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv2 értelmében be kell 
tartani bizonyos minőségi előírásokat. Ezenfelül a tagállamok kötelesek rendszeresen 
ellenőrizni az emberi fogyasztásra szánt víz minőségét, és naprakész adatokat kell nyújtaniuk 
a fogyasztóknak az említett víz minőségéről. 

Az irányelv 4. cikke kimondja, hogy az emberi fogyasztásra szánt víz akkor egészséges és 
tiszta, ha:

a) nem tartalmaz semmilyen mikroorganizmust és parazitát, valamint anyagot az emberi 
egészségre nézve potenciális veszélyt jelentő mennyiségben, illetve koncentrációban;
és
b) megfelel az I. melléklet A. és B. részében foglalt minimális követelményeknek;

és akkor, ha az 5–8., illetve 10. cikk vonatkozó rendelkezései, valamint a Szerződés 
értelmében a tagállamok minden további szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, 
hogy az emberi fogyasztásra szánt víz megfeleljen ezen irányelv követelményeinek.”

Ugyanakkor az irányelv 13. cikkében foglalt azon kötelezettség ellenére, hogy háromévente 
jelentést kell készíteni, a Bizottság nem rendelkezik olyan jelentéssel vagy más adattal, 
amelynek alapján megállapíthatná, hogy Portaria önkormányzat területén eleget tesznek-e az 
említett feltételeknek. Ezért a Bizottság a görög hatóságokhoz fordul, hogy naprakész 
adatokat kérjen tőlük. A Bizottság a beérkezésük után értékelni fogja ezeket az adatokat.

Összegzés

                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.
2 HL L 330., 1998.5.12., 32-54. o.
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A Bizottság felveszi a kapcsolatot a görög hatóságokkal annak ellenőrzése céljából, hogy 
valóban tiszteletben tartják-e a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK
irányelvben és az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvben 
foglalt kötelezettségeket.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. október 26.

A Bizottság észrevételei

A bizottsági szolgálatok a görög hatóságok válaszának elemzését követően a következő 
következtetéseket vonták le: 

A települési szennyvíz kezeléséről
A Bizottsághoz beérkező információk alapján Portaria agglomerációjának lakosegyenértéke 
2730. A 91/271/EGK irányelv 3. cikke értelmében a 2000 és 15 000 lakosegyenérték közötti 
agglomerációknak legkésőbb 2005. december 31-ig rendelkezniük kell a települési 
szennyvizet összegyűjtő rendszerrel. 

A görög hatóságok válasza alapján a Bizottság először is meg kívánja jegyezni, hogy 
ugyanezen hatóságok szerint Portaria agglomerációját 2010 augusztusa óta Volos 
agglomerációjának települési szennyvizet összegyűjtő rendszere szolgálja ki, valamint hogy 
az így összegyűjtött települési szennyvizet másodlagos tisztításnak vetik alá, mielőtt a 
Pagasitikos öbölbe engednék. 

Úgy tűnik, hogy a Magnisia prefektusi szolgálatai által 2010. szeptember 22-én készített 
vizsgálati jelentés (a két vizsgálatra 2010. szeptember 7-én és 9-én, azaz 2010 augusztusa után 
került sor) ellentmond ezeknek az információknak, mivel a jelentésben említett szükséges 
intézkedések egyike „a Volos város gyűjtőrendszeréhez való azonnali csatlakozás és a korábbi 
gyűjtőrendszer lezárása”.

A Volos város gyűjtőrendszeréhez való csatlakozás időpontjától függetlenül a Bizottság 
megjegyzi, hogy a 91/271/EGK irányelv 3. cikkében foglalt követelmények továbbra sem 
teljesülnek, amint azt maguk a görög hatóságok is elismerik. Miközben mára Portaria 
agglomerációjának valamennyi szállodája csatlakozott Volos város gyűjtőrendszeréhez, az 
agglomeráció lakóházainak csupán kis százaléka kapcsolódik az említett rendszerhez. Így 
Portaria agglomerációjában a legtöbb lakóház települési szennyvize továbbra is a város régi 
gyűjtőrendszerébe ömlik, és azt előzetes tisztítás nélkül különböző vízfolyásokba engedik. 

Végül Portaria agglomerációjában a települési szennyvíz azon részének kezelésével 
kapcsolatban, amely jelenleg Volos agglomerációjának gyűjtőrendszerébe kerül, a görög 
hatóságok válasza alapján úgy tűnik, hogy az említett szennyvizet a 91/271/EGK irányelv (és 
különösen annak 4. cikke) előírásainak megfelelően kezelik. E tekintetben ezért nem áll fenn 
jogsértés. 

Mivel Görögország nem felel meg az említett irányelv előírásainak, a Bizottság úgy 
határozott, hogy ismét felvilágosítást kér a görög hatóságoktól a következők ellenőrzése 
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érdekében: a) megtették-e a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy Portaria 
agglomerációjának valamennyi lakóháza csatlakozzon Volos agglomerációjának 
gyűjtőrendszeréhez; b) használják-e még a korábbi gyűjtőrendszert; c) az összegyűjtött vizet 
mindig a 91/271/EGK irányelv előírásainak megfelelően kezelik-e; d) sor került-e újabb 
vizsgálatokra és azok a gyűjtőrendszer működésével kapcsolatos (például szivárgás hiánya) 
vagy egyéb problémák hiányának megállapításával zárultak-e le. 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

A 2010 folyamán vett különböző minták elemzése azt mutatja, hogy betartották az emberi 
fogyasztásra szánt vízre alkalmazandó (és a 98/83/EK irányelv I. mellékletének A. és B. 
pontjában felsorolt) értékeket. 

Egyes minták esetében azonban megállapították az I. melléklet C. részében („indikátor 
paraméterek”) foglalt egyik paraméter átlépését. A 98/83/EK irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdése szerint: „Ami az I. melléklet C. részében foglalt paramétereket illeti, az értékeket 
csupán ellenőrzés céljából, illetve a 8. cikkben (e cikk a javító intézkedésekről és az emberi 
fogyasztásra szánt víz használatának korlátozásáról szól) meghatározott kötelezettségek 
teljesítése végett kell rögzíteni”.
Végül a tagállamok azon kötelezettsége tekintetében, miszerint háromévente jelentést kell 
közzétenniük az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről a fogyasztók tájékoztatása 
céljából (a 98/83/EK irányelv 13. cikkének (2) és (3) bekezdése), meg kell jegyezni, hogy a 
2008–2010-es évekre vonatkozó jelentést a következő naptári év (2011.) során kell 
közzétenni, és azt a közzétételt követő 2 hónapos határidőn belül meg kell küldeni a 
Bizottságnak.
A Bizottság ezért felkéri a görög hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást a javító 
intézkedésekről, illetve az emberi fogyasztásra szánt víz használatának korlátozása érdekében 
hozott intézkedésekről, valamint hogy szerezzék be a 2011. évi új mintavételek eredményét. 

Összegzés

A Bizottság ellenőrzi a következőket: megfelelnek-e már a 91/271/EGK irányelvben említett 
kötelezettségeknek; és b) a 98/83/EK irányelv 8. cikke értelmében hoztak-e javító 
intézkedéseket, illetve az emberi fogyasztásra szánt víz használatának korlátozására 
vonatkozó intézkedéseket, valamint hogy a 2011-ben vett új minták megerősítik-e a 98/83/EK 
irányelv I. mellékletének A. és B. részében foglalt értékek betartását. 

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2012. május 30.

A bizottsági szolgálatok a görög hatóságok válaszának elemzését követően a következő 
következtetéseket vonták le: 

A települési szennyvíz kezeléséről

Portaria agglomerációja ma már a Volos agglomerációjához tartozó települési 
szennyvízgyűjtő rendszerhez csatlakozik. Megjegyzendő, hogy a gyűjtőrendszerbe kerülő 
települési szennyvizet harmadlagos, azaz a 91/271/EGK irányelv 4. cikkében 
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meghatározottnál szigorúbb kezelésnek vetik alá (ami ennek következtében lehetővé teszi, 
hogy a települési szennyvizet érzékeny területekre bocsássák vissza). Ezzel a régi 
gyűjtőrendszert véglegesen megszüntették. 

Ezenfelül a 2010 szeptemberében végzett ellenőrzés során megállapított összes törvénysértést 
és az egyéb hiányosságokat kijavították: 
- Kanalakiban a települési szennyvíz gyűjtésére használt emésztőgödröt megszüntették;
- szintén Kanalaki régiójában gyűjtőrendszert építettek ki (saját szivattyúberendezéssel) 
néhány olyan épület kiszolgálása érdekében, amelyeket közvetlenül nem lehetett 
csatlakoztatni a Volos agglomerációjához tartozó gyűjtőrendszerre;
- a különböző helyeken vett minták vegyelemzése azt mutatja, hogy már egyáltalán nem 
található települési szennyvíz, még azokon a helyeken sem, ahol a korábbi mintavételek során 
szennyvíz előfordulását állapították meg. 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

A 2010 folyamán és 2011 elején vett különböző minták elemzése azt mutatja, hogy 
betartották az emberi fogyasztásra szánt vízre alkalmazandó (és a 98/83/EK irányelv I. 
mellékletének A. és B. pontjában felsorolt) értékeket. 

Azon minták esetében, amelyeknél megállapították az I. melléklet C. részében („indikátor 
paraméterek”) foglalt egyik paraméter átlépését, emlékeztetni szükséges arra, hogy a 
98/83/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése szerint: „Ami az I. melléklet C. részében foglalt 
paramétereket illeti, az értékeket csupán ellenőrzés céljából, illetve a 8. cikkben (e cikk a 
javító intézkedésekről és az emberi fogyasztásra szánt víz használatának korlátozásáról szól) 
meghatározott kötelezettségek teljesítése végett kell rögzíteni”.

Válaszaikban a görög hatóságok tájékoztatták a Bizottságot azokról a javító intézkedésekről, 
amelyeket e túllépés megszüntetése érdekében hoztak. E válaszokból kitűnik, hogy a 
főtartályra megfelelő, nátrium-hipokloritos fertőtlenítő rendszert szereltek fel (amely 
közvetlenül a Mani folyó vizét használja).

Következtetés

Úgy tűnik, hogy a görög hatóságok minden szükséges intézkedést meghoztak a települési 
szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelv és az emberi fogyasztásra 
szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv megsértésének megszüntetése érdekében.


