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Tárgy: Geórgiosz Tússzasz görög állampolgár által a „KKE” görög kommunista párt 
nevében benyújtott 1152/2010. számú petíció a Peloponnészoszi-félsziget 
északkeleti részén fekvő Ermioni település területén folytatott 
környezetszennyező tevékenységekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Ermioni település területén folytatott számos környezetszennyező 
tevékenységre hívja fel a figyelmet. Elsősorban a talajvíz szennyezését említi, amit a nem 
megfelelő hulladékkezelés, konkrétan egy illegális hulladéklerakó és hulladéktároló okoz. A 
petíció benyújtója rámutat arra, hogy az önkormányzat által szolgáltatott ivóvíz káros az 
egészségre, és hogy a nem megfelelő szennyvíztisztítás hozzájárul az Argoliszi-öböl súlyos 
szennyezéséhez. A petíció benyújtója hangsúlyozza továbbá, hogy a helyi partvidéken és 
erdős területeken folytatott ellenőrizetlen építési tevékenységek a környék természetes 
környezetének és régészeti emlékeinek a pusztulását okozzák. A petíció benyújtója korábban 
hiába fordult az illetékes görög hatóságokhoz, mivel azok nem követték figyelemmel az 
említett eseteket, ezért most arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az említett tevékenységekkel kapcsolatosan biztosítsák az Európai 
Unió környezetvédelmi jogszabályainak betartását. Elfogadhatóság

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

Az illegális hulladéklerakóról 

A Bíróság a 2005. október 6-i ítéletében (C-502/03. sz. ügy) kimondta, hogy a 91/156/EGK 
irányelvvel1 módosított, a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv2 4., 8. és 9. cikke 
alapján Görögország nem tett eleget a kötelességeinek. Az ítélet a Görögországban működő 
valamennyi illegális vagy ellenőrizetlen hulladéklerakóra vonatkozik. Megjegyzendő, hogy a 
Bíróság előtt maguk a görög hatóságok is elismerték, hogy legkevesebb 1125 illegális vagy 
ellenőrizetlen hulladéklerakó működik az országban. 

A probléma rendezése érdekében a görög hatóságok naprakésszé tették a regionális 
hulladékgazdálkodási terveket, amelyeknek célkitűzése az illegális vagy ellenőrizetlen 
lerakók 2008 végéig történő bezárása, illetve ezek megfelelő hulladékkezelő 
létesítményekkel, nevezetesen hulladéklerakókkal való felváltása. 

Mivel a Görög Köztársaság nem tett eleget teljes mértékben a Bíróság ítéletének – annak 
ellenére, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikke alapján felszólító 
levelet kapott –, és nem zárta be a Görögországban található valamennyi illegális 
hulladéklerakót, a Bizottság úgy döntött, hogy 2010. október 29-én kiegészítő felszólító 
levelet intéz számára. Az e levélre adott válaszukban a görög hatóságok részletes cselekvési 
tervet mutattak be arra vonatkozóan, hogy 2011. június végéig valamennyi illegális 
hulladéklerakót bezárják. A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri az elért haladást, és 
szükség esetén nem késlekedik az ügyet a Bíróság elé vinni. 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv3 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.”

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján Kranidiban és Ermioniban a lakosegyenérték 

                                               
1 HL L 194., 1975.7.25., 39-41. o.
2 HL L 78., 1991.3.26., 32–37. o.
3 HL L 330., 1998.12.5., 32-54. o.
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meghaladja a 10 000-et, illetve 4 500-at, így alkalmazni kell a szóban forgó irányelvet. 

Ugyanakkor a Bizottság – az irányelv 13. cikkében foglalt azon kötelezettség ellenére, hogy 
háromévente jelentést kell készíteni – nem rendelkezik olyan jelentéssel vagy más adattal, 
amely alapján megállapítható lenne, hogy Ermionida önkormányzat területén nem tesznek 
eleget a fent említett feltételeknek. Ezért a Bizottság a görög hatóságokhoz fordul, hogy 
naprakész adatokat kérjen tőlük. Az adatok megérkezését követően a Bizottság értékeli 
azokat, és tájékoztatja a Petíciós Bizottságot. Jogsértési eljárás indítása is fontolóra vehető. 

A fürdővizek minőségéről

Ebben az esetben a fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelvet1 lehetne alkalmazni.
A fürdővizek minőségéről szóló 2010-es jelentésben foglalt adatok szerint tiszteletben tartják 
a fürdővizek minőségével kapcsolatos kötelező paramétereket. Ermionida térségében 
ezenkívül az irányadó értékeknek (amelyek nem kötelezőek) is megfeleltek.

A települési szennyvíz kezeléséről

A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv2
előírja, hogy minden olyan településen, ahol 2000-nél magasabb a lakosegyenérték, kötelező 
a települési szennyvíz összegyűjtése és kezelése. Ermioni és Kranidi települések (és így 
Ermionida) agglomerációja megfelelnek ennek a feltételnek. A Bizottság rendelkezésére álló 
adatok alapján: a) Ermioni agglomerációja esetében semmilyen összegyűjtésről vagy 
kezelésről nem tesznek említést, b) Kranidi település esetében csak a víz 20%-át gyűjtik 
össze, de semmilyen adatot nem szolgáltatnak a kezelésről. A helyzet tisztázása érdekében a 
Bizottság tájékoztatást fog kérni a görög hatóságoktól annak ellenőrzése érdekében, hogy 
valóban betartják-e az EU környezetvédelmi jogszabályaiban foglalt követelményeket. 

Az Argoliszi-öböl szennyezéséről

A Bizottsághoz nem érkezett panasz az említett öböl szennyezésével kapcsolatban, és nem 
rendelkezik olyan adattal, amely alapján e szennyezés megállapítható lenne (pl. a szennyvíz-
kibocsátás következtében). 

A petíció benyújtója által említett tevékenységek folytatását (haltenyésztés, sótalanító 
egységek és szállodakomplexumok) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EK3, a 2003/35/EK4 és a 2009/31/EK irányelvvel5
módosított 85/337/EGK6 irányelv rendelkezései alapján lehetne ellenőrizni. A szóban forgó 
irányelv a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatára vonatkozik, és környezeti hatásvizsgálatok végzését írja elő. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az említett irányelv mellékletei nem foglalják magukban 

                                               
1 HL L 64., 2006.3.4., 37-51. o.
2 HL L 135., 1991.5.30., 40-52. o.
3 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.
4 HL L 73., 1997.3.14., 5–15. o.
5 HL L 156., 2003.6.25., 17–25. o.
6 HL L 140., 2009.6.5., 114–135. o.
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a sótalanító létesítményeket. Ezért az irányelv nem alkalmazható az ilyen létesítményekre.

Másfelől az intenzív haltenyésztés, valamint a városi területeken kívüli üdülőfalvak és 
szállodakomplexumok és azok kiegészítő létesítményei szerepelnek az irányelv II. 
mellékletében (az 1. f) pontban, illetve a 12. c) pontban). Az irányelv szerint a II. 
mellékletben felsorolt projektek esetében a tagállamoknak eseti vizsgálattal vagy a tagállamok 
által megállapított küszöbértékek vagy szempontok alapján kell megállapítaniuk, hogy a 
projektet alá kell-e vetni környezeti hatásvizsgálatnak. A 85/337/EGK irányelv átültetéséről 
szóló miniszteri határozat (KYA 15393/332/2002) szerint kizárólag az 1000-nél több ággyal 
rendelkező (városi területeken kívüli) szállodakomplexumok (és azok kiegészítő 
létesítményei) esetében kell kötelezően elvégezni a környezetre gyakorolt hatásaik megfelelő 
vizsgálatát. A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján nem található ilyen 
komplexum a régióban. A haltenyésztő telepek illegális működésének tekintetében 
emlékeztetni kell arra, hogy a 85/337/EGK irányelv a projektek engedélyezése után nem ír elő 
monitoring és felügyeleti intézkedéseket.

A Bizottság továbbá hangsúlyozni szeretné, hogy a régészeti területek védelmére, illetve a 
településrendezésre vonatkozóan nem létezik uniós szintű környezetvédelmi jogszabály. A 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK irányelv1 esetleg alkalmazható lenne, ha egy szállodaépítési projekt hatást 
gyakorolna egy, a Natura 2000 hálózathoz tartozó régióra. Az említett irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdése ugyanis a következőket írja elő: „Figyelembe véve az adott természeti terület 
védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv 
vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem 
nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv 
vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra. mészeti területre gyakorolt 
hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve, továbbá a (4) bekezdés rendelkezéseinek 
értelmében az illetékes nemzeti hatóságok csak azután hagyják jóvá az érintett tervet vagy 
programot, ha megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az 
érintett természeti terület épségét, és miután – adott esetben – kikérték a lakosság véleményét 
is.” Ugyanakkor a petíció benyújtója által megadott információk alapján úgy tűnik, hogy 
ebben az esetben a Natura 2000 hálózathoz tartozó egyetlen régió sem érintett. 

Következtetés

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 megerősíti, hogy felvette a kapcsolatot a görög hatóságokkal annak ellenőrzése 
céljából, hogy valóban tiszteletben tartják-e a települési szennyvíz kezeléséről szóló 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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91/271/EGK irányelvben és az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK 
irányelvben foglalt kötelezettségeket. A bizottsági szolgálatok elemezték a görög hatóságok 
válaszát, és a következő következtetéseket vonták le. 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

A korábbi Ermioni és Kranidi településeken (amelyek a 2010. évi „Kallikratis” közigazgatási 
reform során az új Ermionida településsé olvadtak össze) 2010 folyamán vett különböző 
minták elemzése megerősíti, hogy a település elosztó hálózatából származó víz nem felel meg 
a 98/83/EK irányelvben megállapított minőségi kritériumoknak, ezért nem tekinthető emberi 
fogyasztásra alkalmasnak. 

Mivel a Görög Köztársaság nem tett eleget a fent említett irányelv követelményeinek, a 
Bizottság úgy határozott, hogy ismét tájékoztatást kér a görög hatóságoktól azon javító 
intézkedések vizsgálata érdekében, amelyeket Ermionida településen az emberi fogyasztásra 
szánt víz minőségének helyreállítása érdekében (a 98/83/EK irányelv 8. cikke értelmében) 
hoztak. 

A tagállamok azon kötelezettsége tekintetében, miszerint „megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy megfelelő és naprakész információ álljon a 
fogyasztók rendelkezésére az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről” (a 98/83/EK 
irányelv 13. cikkének (1) bekezdése), a Görög Köztársaság megfelel a fent említett 
rendelkezésnek, hiszen nyilvánosságra hozta a (településen havonta vett) minták eredményét. 

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 jelentést még nem tették közzé.

A települési szennyvíz kezeléséről

A Bizottság által gyűjtött információk alapján Kranidi agglomerációjának lakosegyenértéke 
7689, Ermionié pedig 2534. A 91/271/EGK irányelv 3. cikke értelmében a 2000 és 15000 
lakosegyenérték közötti agglomerációknak legkésőbb 2005. december 31-ig rendelkezniük 
kell a települési szennyvizet összegyűjtő rendszerrel. 

Amint az a görög hatóságok által megküldött válaszból kitűnik, e két agglomerációban a 
gyűjtőrendszerek nem fedik le a teljes lakosságot. Ermioni agglomerációjában ugyanis a 
lakosok 20%-a, míg Kranidiban a lakosok 35%-a nem csatlakozik a települési 
szennyvízgyűjtő rendszerhez. Az össze nem gyűjtött települési szennyvizet a megfelelő 
kezelés érdekében más kezelőegységbe szállítják.

Meg kell jegyezni, hogy még a 3. cikk (1) bekezdése is úgy rendelkezik, hogy „ahol a 
gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, 
akár mert aránytalanul nagy költségekkel járna, azonos szintű környezetvédelmet nyújtó 
egyedi rendszereket vagy más megfelelő intézkedéseket kell alkalmazni”. 
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Ezért az illetékes hatóságok által a két agglomerációban kialakított mechanizmus (a megfelelő 
tisztítás érdekében egy másik egységbe szállítás) a 91/271/EGK irányelv által engedélyezett 
„azonos szintű környezetvédelmet nyújtó egyedi rendszernek vagy más megfelelő 
intézkedésnek” minősíthető. Ennek elfogadása azonban két feltétel betartásához kötött: 
biztosítani kell az azonos szintű környezetvédelmet, a szóban forgó tagállamnak pedig 
bizonyítania kell, hogy nem indokolt a gyűjtőrendszer létrehozása.

A Bizottság nem rendelkezik megfelelő bizonyítékokkal annak alátámasztására, hogy a 
kezelés céljából elszállított települési szennyvíz esetében nem biztosított az azonos szintű 
környezetvédelem. Ugyanakkor a 91/271/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdéséből kiderül, 
hogy a tagállamok kizárólag abban az esetben alkalmazhatnak egyedi rendszereket vagy más 
megfelelő intézkedéseket, ha megjelölik, miért nem indokolt a gyűjtőrendszer létrehozása. 
Ebben az esetben a Görög Köztársaság nem jelölt meg ilyen indokot. A Bizottság ezért e 
tárgyban ismét felvilágosítást kér a görög hatóságoktól annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
91/271/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében említett kötelezettségeket valóban 
betartják-e. 

Végül a szóban forgó két agglomeráció gyűjtőrendszerébe kerülő települési szennyvíz 
kezelése kapcsán 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. 

Következtetés

A Bizottság ellenőrzi a következőket: a) megfelelően betartják-e a 91/271/EGK irányelvben, 
és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésében említett kötelezettségeket; Ermionida 
településen milyen javító intézkedéseket tettek az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének 
helyreállítása érdekében a 98/83/EK irányelv 8. cikke értelmében.

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

A görög hatóságoktól kapott válaszok vizsgálata a következőkre mutat rá: 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről

E két agglomerációban az emberi fogyasztásra szánt vízzel kapcsolatban a következő 
problémák figyelhetők meg: 

– nagy mennyiségű kloridion fordul elő annak következtében, hogy tengervíz jutott be a 
felszín alatti talajvízbe, amelyet pedig a régióban történő túlzott vízkivétel és az alacsony 
csapadékmennyiség gyengít tovább;

– ritkábban, és kizárólag bizonyos helyeken, a nitrátok nagyobb arányú előfordulása 
figyelhető meg;

– nagyon ritkán és elszigetelten baktériumfertőzések is előfordultak. 

E problémák leküzdésére a görög hatóságok a következő intézkedéseket hozták: 
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- mielőtt a fogyasztókhoz szállítanák, a vizet (a meglévő hálózat segítségével) a kutakból a 
két agglomeráció tározóiba vezetik. Mindegyik agglomeráció rendelkezik klórozó 
rendszerrel, amelyet az illetékes hatóságok rendszeresen ellenőriznek és karbantartanak;

– a vízminőséget havi rendszerességgel (és a 98/83/EK irányelv rendelkezéseinek 
megfelelően) akkreditált laboratóriumok ellenőrzik. A minták elemzésének eredményeit a 
települési és a helyi önkormányzatoknál nyilvánosságra hozzák, és az „ivóvíz”, „nem 
ivóvíz” megjelölést egyértelműen feltüntetik;

– abban az esetben, ha baktériumfertőzést észlelnek, a hatóságok növelik a klórozás 
mértékét, és azonnal újabb mintákat vesznek annak ellenőrzésére, hogy a probléma 
megoldódott-e. 

Emellett a feltárt problémák megoldása és a fent említett esetek gyakoriságának csökkentése 
érdekében kiegészítő intézkedéseket is hoztak: 

– esetleges újabb kútnyitások érdekében hidrológiai vizsgálatokat végeztek Kranidi 
agglomerációjában Úreza (Ούρεζα), Golemi (Γκολέμι) és Petra Harta (Πέτρα Χαρτά) 
régiókban, valamint Ermioni agglomerációjában Tepeleni (Τεπελένι), Szhinákia 
(Σχοινάκια) és Vromoszikia (Βρωμοσυκιά) régiókban;

– már végeztek vizsgálatokat egy sótalanító egység megépítéséről Hónia Kiládasz 
régiójában;

– a hatóságok vizsgálják, hogy hogyan lehetne finanszírozni azt, hogy Lerni (Λέρνη) 
régióból (hajóval) vizet szállítsanak a kranidii hálózatba. Az ilyen szállítás műszakilag 
lehetséges (2002-ben és 2003-ban alkalmazták már), feltéve, ha a szükséges 
pénzösszegeket felszabadítják. 

Úgy tűnik tehát, hogy a görög hatóságok meghozták a (98/83/EK irányelv 8. cikke 
értelmében) szükséges javító intézkedéseket annak érdekében, hogy Ermionida településen 
helyreállítsák az emberi fogyasztásra szánt víz minőségét, és emellett biztosították, hogy 
mindeközben a víz minőségét rendszeresen ellenőrizzék, és hogy a nyilvánosságot a fent 
említett irányelvben meghatározott kötelezettségekkel összhangban, megfelelően 
tájékoztassák. 

A települési szennyvíz kezeléséről

Kranidi agglomerációjának lakosegyenértéke 7689, míg az azt kiszolgáló települési 
szennyvíztisztító telep (a továbbiakban: szennyvíztisztító telep) kapacitása 10 000. Ermioni 
agglomerációjának lakosegyenértéke 2584 (nem pedig az előző közleményben említett 2534), 
az azt kiszolgáló szennyvíztisztító telep kapacitása pedig 8677. 

A 2 gyűjtőrendszerbe kerülő települési szennyvizet a vízbe történő kibocsátás előtt 
másodlagos kezelésnek vetik alá (amely során eltávolítják a nitrogént és a foszfort). Ezenfelül 
a görög hatóságok válasza alapján úgy tűnik, hogy az említett szennyvizet a 91/271/EGK 
irányelv (és különösen annak 4. cikke) előírásainak megfelelően kezelik. 

Amint azt a Bizottság előző közleménye is megemlíti, a két agglomerációban nem mindegyik 
lakóingatlan csatlakozik a szennyvízgyűjtő rendszerhez. Erre az adhat magyarázatot, hogy 
mindkét agglomerációban sok nyaralóház található, amelyekben évente átlagban csak egy 
hónapot tartózkodnak. 
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A két település települési szennyvize nem közvetlenül az egyes szennyvíztisztító telepekre 
kerül, hanem azt tartálykocsival Kranidi szennyvíztisztító telepére szállítják, hogy ott 
megfelelően kezeljék. 

Szintén megjegyzendő, hogy Ermionida önkormányzata (amely mindkét agglomerációt 
lefedi) a közlemúltban a Kranidiban található gyűjtőrendszer kiegészítésére vonatkozó 
javaslatot, valamint támogatási kérelmet nyújtott be. 

A fenti információk alapján úgy tűnik, hogy a 91/271/EGK irányelvben előírt 
kötelezettségeknek valóban eleget tettek, hiszen a települési szennyvíz legnagyobb részét 
megfelelően összegyűjtik és kezelik, a fennmaradó részt pedig (az említett irányelv 3. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségekkel összhangban) tartálykocsikkal a 
Kranidiban található szennyvíztisztító telepre szállítják, hogy ott megfelelően kezeljék. 

Mindazonáltal a petíció benyújtója által előterjesztett újabb elemek alapján úgy tűnik, hogy a
Kranidiban található szennyvíztisztító telep működési zavarokkal küzd. Ezért a bizottsági 
szolgálatok úgy döntöttek, hogy újra felveszik a kapcsolatot a görög hatóságokkal, hogy 
felvilágosítást kérjenek, jobban mondva, hogy meggyőződjenek arról, hogy a szóban forgó 
szennyvíztisztító telep rendelkezik-e az összes szükséges engedéllyel és hogy azok 
érvényesek-e, hogy meghozták-e a szükséges javító intézkedéseket, és hogy a 
szennyvíztisztító telep azóta a környezetvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségeknek 
megfelelő módon működik-e.

Következtetés

Az általa végzett vizsgálatot követően és a petíció benyújtója által előterjesztett új 
információk alapján a Bizottság úgy döntött, hogy újra felveszi a kapcsolatot a görög 
hatóságokkal, hogy a Kranidiban található szennyvíztisztító telep működésével kapcsolatban 
további felvilágosítást kérjen.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III.): 2012. december 18.

A Bizottság által végzett vizsgálat keretében a görög hatóságok részéről adott kiegészítő 
válaszok vizsgálata azt mutatja, hogy a Kranidiban található szennyvíztisztító telep működése 
nem felel meg a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvben és különösen 
annak 3., 4., 10., 11., 14. cikkében, valamint I.A. mellékletében foglalt rendelkezéseknek és 
kötelezettségeknek. 

A görög hatóságoktól érkezett válaszok elemzéséből valójában az derül ki, hogy ebben az 
agglomerációban nem gyűjtenek össze és nem kezelnek minden települési szennyvizet a 
szennyvíztisztító telepen, ezenkívül néhány, a szennyvíziszap kezelésével kapcsolatos 
problémát is megemlítettek. Ráadásul a fenti telep jelenleg érvényes környezetvédelmi 
előírások („Περιβαλλοντικοί Όροι”) nélkül (a korábbi előírások lejártak, de nem újították meg 
őket), valamint a települési szennyvizek kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó engedély 
nélkül működik. működik Végül a görög hatóságok által közölt részletek alapján úgy tűnik, 
hogy az említett telepet nem úgy építették meg, hogy a számára helyet biztosító terület 
valamennyi normális éghajlati viszonya közepette megfelelő teljesítményre legyen képes. 
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A fenti indokok miatt a Bizottság úgy határozott, hogy újabb kötelezettségszegési ügyet indít, 
és 2012. november 22-én felszólító levelet küldött a Görög Köztársaság számára. 

Következtetés

Amint megérkezik a görög hatóságok válasza a felszólító levélre, a Bizottság ellenőrizni 
fogja, hogy a Görög Köztársaság meghozott-e minden, a 91/271/EK irányelvben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges intézkedést. 

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV. IV.): 2013. augusztus 28.

A Bizottság meg kívánja erősíteni azokat az információkat, amelyeket a 2013. április 25-i 
ülésen közölt a Petíciós Bizottsággal. Tehát az ülésen elhangzottaknak megfelelően, a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv1 megsértése kapcsán a Görög 
Köztársasághoz intézett felszólító levélre adott válasz (2012/2184. sz. kötelezettségszegési 
ügy) szerint az irányelv teljes körű tiszteletben tartása még nem valósult meg számos 
előrelépés ellenére, amelyek a következők: 

a) az irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Kranidiban 
található szennyvíztisztító telep összegyűjt minden települési szennyvizet vagy közvetlenül 
(csatornákkal), vagy közvetve (a megadott adat esetében tartálykocsikkal). Emellett 
megfelelő, mindenféle szivárgást és környezetszennyezést megakadályozó (beton) tárolóra 
cserélték azt a földbe vájt tárolót, ahová a tartálykocsik tartalmát korábban kiürítették; 

b) már működik a klórozó rendszer;

c) jelenleg intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy javítsák a 
szennyvíztisztító telep működését (új derítő-, illetve ülepítőmedencéket helyeznek 
működésbe); 

d) finanszírozás iránti kérelmet nyújtottak be a „szennyvízgyűjtő csatornázás és a 
települési szennyvíz előkezelését végző telep befejezése” (έργο αποπεράτωσης 
αποχετευτικών δικτύων Κρανιδίου, Πορτοχελίου, αγωγοί μεταφοράς λυμάτων και 
Μονάδα Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων) elnevezésű projektre.

Mindeközben a megvalósult eredmények ellenére a Kranidiban található szennyvíztisztító 
telep még nem minden tekintetben teljesíti a 91/271/EGK irányelvben foglalt 
kötelezettségeket, amire rávilágít a legutóbbi, 2012. december 11-i vizsgálati jelentés is, és a 
fenti telep jelenleg érvényes környezetvédelmi előírások („Περιβαλλοντικοί Όροι”) nélkül 
működik.

Következtetés

A Bizottság továbbra is figyelemmel követi, hogy a görög hatóságok által tervezett szükséges 
intézkedések eredményesnek bizonyulnak-e a közeljövőben. Ha nem, akkor a Bizottság meg 

                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.
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fog tenni minden olyan további intézkedést, amelyet célravezetőnek ítél. 

Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a 2013. április 25-i ülésen a petíció benyújtója említett 
bizonyos (dátum szerint 2013. márciusi) adatokat, amelyek arra utalnak, hogy ebben az 
agglomerációban továbbra is előfordulnak bakteriális szennyeződések az emberi fogyasztásra 
szánt vízben, valamint hogy a görög hatóságok korrekciós intézkedései (amelyeket az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv 8. cikke alapján hoztak) nem 
érték el a kívánt hatást. Ennek alapján a Bizottság már úgy határozott, hogy újabb „EU Pilot” 
ügyet indít, és tájékoztatást kér a görög hatóságoktól. 

8. A Bizottságtól kapott válasz (REV. V.): 2013. december 19.

A Kranidiban található szennyvíztisztító telep működésével kapcsolatos számos pozitív 
fejlemény ellenére a telep még mindig nem működik a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
91/271/EGK irányelvben1 foglalt kötelezettségeknek teljes mértékben megfelelő módon. 
Ezért a Bizottság 2013. november 20-án úgy határozott, hogy kiegészítő felszólító levelet 
küld. 

A Bizottság véleménye szerint a Görög Köztársaság továbbra sem igazodik a fent említett 
irányelvhez, különös tekintettel az alábbiakra:

a) nem tudja garantálni, hogy a szennyvíztisztító telep által kibocsátott szennyvíz 
megfeleljen a 91/271/EGK irányelv I. mellékletének B. pontjában foglalt hatályos 
előírásoknak; 

b) még nem hozták meg azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítható lenne, hogy a 
telepet úgy működtessék, és úgy tartsák karban, hogy a számára helyet biztosító terület 
valamennyi normális éghajlati viszonya közepette megfelelő teljesítményre legyen 
képes az említett irányelv 10. cikkében foglaltaknak megfelelően; 

c) a szennyvíztisztító telep által kibocsátott iszapra még nem vonatkoznak általános 
szabályok, noha azt előírja a 91/271/EGK irányelv 14. cikke; et

d) a telep jelenleg nem rendelkezik érvényes környezetvédelmi előírásokkal 
(„Περιβαλλοντικοί Όροι”).

Ráadásul megsértik a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet2 is, mivel a Kranidiban 
található szennyvíztisztító telepen nagy mennyiségű hulladékot raktak le (engedélyezési vagy 
ellenőrzési eljárás nélkül).

Mint azt a Bizottság előző válaszában említette, újabb „EU Pilot” ügyet indított annak 
ellenőrzése érdekében, hogy Kranidi agglomerációjában az emberi fogyasztásra szánt víz 
megfelel-e az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvben3 foglalt 
értékeknek. . A Bizottság tehát felkérte a görög hatóságokat, hogy juttassák el hozzá a 
legutóbb végzett vizsgálatok eredményeit (2013 áprilisa és májusa). 
                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.

2 HL L 312., 2008.11.12., 3-30. o.

3 HL L 330., 1998.12.5., 32-54. o.
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Az eredmények elemzése arra utal, hogy valamennyi határérték-túllépés (egyetlen kivétellel) 
a 98/83/EK irányelv I. mellékletének C. részében szereplő alábbi jelzőparaméterek esetében 
történt: vezetőképesség, kloridok, szag, íz, kóliform baktériumok és nátrium.. 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 
meghatározott kötelezettségek teljesítése végett kell rögzíteni” (azaz a javító intézkedések és 
az emberi fogyasztásra szánt víz használatának korlátozása érdekében, amit a görög 
hatóságok ebben az agglomerációban jelenleg hajtanak végre). 
Az ugyanezen irányelv I. mellékletének B. részében említett kémiai paraméterek közül csak a 
„nitrátok” esetében lépték túl a megadott küszöböt. A 2013 áprilisában vett minták közül 
egyetlen egynek a vizsgálata mutatta ki a maximális érték igen enyhe túllépését (50,2 mg/l-t 
az irányelvben meghatározott 50mg/l maximális értékhez képest). A Görög Köztársaság már 
megtette a lépéseket annak érdekében, hogy az említett értéket az irányelvben megadott 
küszöb alá szorítsa. 

Következtetés

A Bizottság megvárja a görög hatóságok kiegészítő felszólító levélre érkező válaszát, és 
továbbra is figyelemmel kíséri, hogy a 91/271/EGK és a 2008/98/EK irányelvben foglalt 
kötelezettségek teljesítését szolgáló intézkedések eredményesnek bizonyulnak-e a 
közeljövőben.

9. A Bizottságtól kapott válasz (REV. VI.): 2014. március 31.

A görög hatóságok által a 2013. november 21-i kiegészítő felszólító levélre adott válasz 
alapján úgy tűnik, hogy jelentős előrelépés történt a Kranidiban található szennyvíztisztító 
telep működésével kapcsolatban, valamint abban a tekintetben, hogy a létesítmény 
megfeleljen a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvből1 következő 
előírásoknak.   Nevezetesen:

e) A szennyvíztelep 2013. szeptember 18. óta (a Peloponnészoszi-félsziget illetékes 

hatóságainak 49298/2180. számú határozata) érvényes környezetvédelmi előírásokkal 

(„Περιβαλλοντικοί Όροι”) rendelkezik.

f) A szennyvíztisztító telep által kibocsátott szennyvíz megfelel a 91/271/EGK irányelv I. 

mellékletének D. pontjában foglalt hatályos előírásoknak, mivel annak ellenére, hogy néhány 

érték meghaladja az előírt szinteket, az I. melléklet D. pontja szerint elfogadható maximumnál 

alacsonyabb azon mintavételek maximális száma, amelyek nem felelnek meg az irányelv 1. 

táblázatában és 2. cikkének 7. pontjában foglalt, koncentrációban és /vagy százalékos 

csökkenésben kifejezett értékeknek.

g) A Kranidiban található szennyvíztisztító telepen (bármiféle engedélyezési vagy ellenőrzési 

eljárás nélkül) lerakott hulladékot eltávolították.

                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.
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A fent említett eredmények ellenére az irányelv tiszteletben tartása még nem teljes.  Ez utóbbi 
tényt a 2013. december 18-i (a környezetvédelmi ellenőrök által végzett) vizsgálat is 
megerősíti, amely megállapítja, hogy nem tartják be a létesítményre vonatkozó valamennyi 
környezetvédelmi előírást (például a szennyvíztisztító telepről származó szennyvíziszap 
kezelésével kapcsolatos előírást).  E vizsgálat alapján a Peloponnészosz régió kormányzója 
2014. február 7-én úgy döntött, hogy újabb pénzbírságot szab ki a telep üzemben tartójára.

A jogszabályoknak való meg nem felelés orvoslása érdekében a görög hatóságok végrehajtják 
a „Kranidi települési szennyvízgyűjtő rendszer befejezése” elnevezésű projektet. E projekt 
része a „Környezet és fenntartható fejlődés” elnevezésű operatív programnak.  Ebből 
következően a jelenlegi üzemben tartó és a Peloponnészosz régió szerződést írt alá, amellyel 
ez utóbbi lesz a kérdéses projekt kedvezményezettje.  Ezt követően kérelmet nyújtottak be az 
operatív programhoz a kedvezményezett nevének módosítása érdekében.

Az eljárás végén ajánlati felhívást tesznek közzé, és a szerződő fél kiválasztása után 
elkezdődhetnek a munkálatok.

Következtetés

A Bizottság továbbra is oda fog figyelni arra, hogy a 91/271/EGK irányelv előírásainak 
betartásához szükséges intézkedések a közeljövőben eredményre vezessenek.


