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от 2 подписа, относно замърсяването на остров Spetses в Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява безпокойство по отношение на недопустимо 
високите равнища на замърсяване, причинени от депо за изхвърляне на отпадъци на 
остров Spetses в Саронския залив в Гърция. Депото е разположено на плажа
„Agriopetres“ и според вносителя пробите за наличие на фекални колибактерии във 
водите в областта надвишават разрешените норми. Вносителят изразява становището, 
че равнищата на замърсяване в Agriopetres са в нарушение на екологичните стандарти 
на ЕС и във връзка с това моли Европейския парламент да предприеме действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 януари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 5 май 2007 г.

I. Контекст/Резюме на фактите/Предистория

Spetses е гръцки остров в източната част на Пелопонес, с приблизително 6 000 
постоянни жители. В продължение на много години местността, известна като 
„Agriopetres“ е била използвана за депониране на твърди и течни отпадъци от градската 
част на Spetses. Това на практика представлява открито сметище.

Характеристиките на почвата в този район не позволяват нито обезвреждане на 
отпадъците при спазване на санитарно-хигиенните норми, нито обикновеното им 
запръстяване. Сметта се свлича по скалата и чрез вятъра и дъжда достига морето, 
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замърсявайки цялото Миртонско море (както се нарича тази част от Егейско море) с 
всякакви видове твърди, органични и токсични отпадъци. Постоянното самозапалване 
на отпадъци също влияе на атмосферата в целия регион.
По-значимо е замърсяването, причинено от заустването на отпадъчни води. Тъй като 
островът няма канализационна система, цистерните буквално изхвърлят всичките 
непречистени отпадъчни води от града на това място. От документ, изготвен от
микробиолог, може да се види, че замърсяването с „изобилни колонии от бактерии 
ешерихия коли“ е обхванало огромна област, в която стотици жители и туристи се 
къпят ежедневно. Пресметнато е, че през лятото всеки ден се изхвърлят до 500 тона 
отпадъчни води.

II. Петицията

Вносителят на петицията очаква Комисията да се намеси и бързо да мобилизира 
компетентните европейски институции да вземат отношение по проблема, тъй като 
според вносителите няма обяснения за гореспоменатата ситуация от страна на гръцките 
или европейските органи.

III. Коментари на Комисията относно петицията

- Коментари относно спазването на Директива 75/442/ЕИО, изменена с Директива 
91/156/ЕИО1

С оглед на факта, че Република Гърция не е успяла да изпълни задълженията, 
произтичащи от членове 4, 8 и 9 от Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците, 
изменена с Директива 91/156/ЕИО, Комисията започна процедура за нарушение в 
съответствие с член 226 от Договора и сезира Съда на Европейските общности (дело C-
502/03).

В своето решение от 6 октомври 2005 г. Съдът на Европейските общности постанови, 
че Гърция не е успяла да изпълни своите задължения съгласно разпоредбите на членове 
4, 8 и 9 от Директива 75/442/ЕИО, изменена с Директива 91/156/ЕИО.
Следва да се отбележи, че това решение се отнася за всички незаконни или 
неконтролирани депа за изхвърляне на отпадъци  в Гърция, включително тези на остров 
Spetses. В съответствие с член 228 от Договора Гърция трябва да предприеме всички 
необходими мерки, за да изпълни изискванията на съдебното решение.

- Коментари относно спазването на Директива 76/160/ЕИО2

Остров Spetses в разположен в Саронския залив, в Централна Гърция.
След проверка на данните за качеството на водите за къпане за всичките плажове из 
целия остров, стойностите от последните няколко години сочат спазване не само на 
задължителните стандарти за качество съгласно Директива 76/160/ЕИО за водите за 
къпане, но също и на по-строгите ориентировъчни стойности.

                                               
1 ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32—37.
2 ОВ L 31, 5.2.1976 г., стр. 1—7.
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Връзка за показване на данните за последните 15 години:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

- Коментари относно спазването на  Директива 91/271/ЕИО1

Агломерацията на Agriopetres е разположена в „нормална зона“ съгласно 
гореспоменатата директива.

Според информацията, предоставена от вносителя, агломерацията на Agriopetres няма 
канализационна система или пречиствателна станция и непречистените отпадъчни води 
се заустват на гореспоменатото място. Единствената информация, свързана с 
еквивалента жители (ЕЖ) на Agriopetres, е броят на всички жители на острова (6 000).
Въз основа само на тази информация не е възможно да се провери спазването на член 3 от 
директивата, който гласи, че:

„Държавите-членки следят за това, всички агломерации да бъдат съоръжени с 
канализационни системи за градски отпадъчни води,

- най-късно до 31 декември 2005 г. за тези, чийто ЕЖ е между 2 000 и 15 000.“.

IV. Заключения

По отношение на Директиви 75/442/ЕИО и 91/156/ЕИО, Комисията ще гарантира, че 
Гърция предприема всичките необходими мерки за привеждане в съответствие
изискванията на гореспоменатото съдебно решение; Комисията ще разгледа не само с 
индивидуалния проблем, повдигнат от петицията, но също и по-общия проблем с 
изхвърлянето на отпадъци в Гърция в незаконни или неконтролирани депа за отпадъци.
По отношение на Директива 76/160/ЕИО и съгласно информацията, предоставена в 
няколкото различни доклада за водите за къпане, всички води за къпане на остров Spetses 
отговарят и са отговаряли в продължение на години на стандартите за качество, 
предвидени в директивата.
Що се отнася до Директива 91/271/ЕИО, от гръцките органи се очаква да предоставят 
данните, изискани съгласно член 15 от директивата, през есента на 2007 г. Въз основа 
на тези данни (и ако е целесъобразно) ще бъде започната т. нар. хоризонтална
процедура за неспазване от страна на агломерации на изискванията на директивата.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

В петицията се изразява безпокойство по отношение на изхвърлянето на твърди 
отпадъци и отпадъчни води на остров Spetses (Гърция).
В своето предишно съобщение Комисията уведоми Парламента, че

 по отношение на изхвърлянето на твърди отпадъци, срещу Гърция беше започната 
процедура за нарушение на законодателството в областта на управлението на 
отпадъци, довела до решение на Съда на Европейските общности, постановяващо, 

                                               
1 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40—52.
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че Гърция не е успяла да изпълни своите задължения съгласно разпоредбите на 
членове 4, 8 и 9 от Директива 75/442/ЕИО, изменена с Директива 91/156/ЕИО;

 по отношение на качеството на водите за къпане, данните за качеството на водите за 
къпане из целия остров Spetses сочат съответствие не само със задължителните 
стандарти за качество съгласно Директива 76/160/ЕИО, но също и с по-строгите 
ориентировъчни стойности;

 по отношение на пречистването на отпадъчните води, Директива 91/271/ЕИО 
предвижда задължение за канализиране и пречистване на отпадъчните води във 
всички населени зони („агломерации“) с над 2 000 жители (или еквивалента в 
отпадъчни води) до 31.12.2005 г., като се очаква да има данни от докладите з а тези 
населени места до края на 2007 г.

Беше отбелязано известно закъснение при събирането на данни за пречистването на 
отпадъчните води от държавите-членки , но сега събирането е приключено, с едно 
изключение: досега не са получени данни от Гърция. Комисията предвижда да 
публикува своя доклад относно ситуацията с отпадъчните води в Европа през 2009 г. 
без данни за Гърция.

В същото време, данните за населеността на Spetses сочат, че столицата на острова има 
население от около 3 900 души (преброяване от 2001 г.), следователно попада в 
приложното поле на Директива 91/271/ЕИО. Що се отнася до всички други случаи на 
неспазване, след оценка на данните Комисията ще обмисли необходимите стъпки, 
включително правни процедури за нарушение съгласно член 226 от Договора.

По отношение на качеството на водите за къпане, последните налични данни за остров 
Spetses (доклад за водите за къпане за 2008 г.1) продължават да сочат спазване не само 
на задължителните стандарти за качество съгласно Директива 76/160/ЕИО, но също и 
на по-строгите ориентировъчни стойности.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2008.html
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