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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0669/2006 af I. K., græsk statsborger, og 2 medunderskrivere, om 
forurening på øen Spetses i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over de utilstedeligt høje forureningsniveauer forårsaget af 
et deponeringsanlæg på øen Spetses i Den Saroniske Golf i Grækenland. Anlægget er placeret 
på stranden "Agriopetres", og ifølge andrageren overstiger målingerne af fækale kolibakterier 
i vandet omkring området de tilladte grænseværdier. Andrageren mener, at 
forureningsniveauet i Agriopetres er i strid med EU's miljøstandarder, og anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. januar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2007.

"I. Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historie

Spetses er en græsk ø i det østlige Peloponnes med ca. 6.000 faste indbyggere. Stranden 
"Agriopetres" har i mange år været brugt til at dumpe fast og flydende affald fra byen Spetses. 
Dette er faktisk en åben losseplads.

Jordterrænet på dette sted giver ikke mulighed for at bortskaffe affaldet på en hygiejnisk 
forsvarlig måde eller for blot at opfylde området. Affaldet falder ned af klinten og når med
hjælp fra vind og regn havet og forurener dermed hele Myrtoo-havet (som den del af det 
Ægæiske Hav hedder) med alle former for fast, organisk og giftigt affald. Endvidere påvirker 
den konstante spontane forbrænding af affaldet også atmosfæren i hele området.
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Endnu vigtigere er den forurening, der forårsages af udledningen af spildevand. Eftersom øen 
ikke har noget kloaksystem, dumper tankvogne bogstaveligt talt alt det ubehandlede 
spildevand fra byen på dette sted. Af et certifikat fra en mikrobiolog fremgår det, at 
forureningen med "store kolonier af E. coli-bakterier" har dækket et umådeligt stort område, 
hvor hundredvis af beboere og turister bader hver dag. Det anslås, at op til 500 ton spildevand 
dumpes hver dag i sommerperioden.

II. Andragendet

Andrageren forventer, at Kommissionen griber ind og hurtigt mobiliserer de kompetente 
europæiske institutioner med henblik på at afhjælpe dette problem, eftersom denne situation 
efter deres mening ikke kan forsvares, hverken af de græske eller de europæiske 
myndigheder.

III. Kommissionens bemærkninger

- Bemærkninger vedrørende overholdelsen af direktiv 74/442/EØF, som ændret ved direktiv 
91/156/EØF1

Eftersom Den Hellenske Republik havde undladt at opfylde forpligtelserne i artikel 4, 8 og 9 i 
direktiv 75/442/EØF om affald, som ændret ved direktiv 91/156/EØF, indledte 
Kommissionen en overtrædelsesprocedure i henhold til traktatens artikel 226 og anlagde sag 
ved EF-Domstolen (sag C-502/03).

I sin dom af 6. oktober 2005 erklærede EF-Domstolen, at Grækenland havde undladt at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 8 og 9 i direktiv 75/442/EØF, som ændret ved 
direktiv 91/156/EØF.

Det bør bemærkes, at denne dom henviser til alle de ulovlige og ukontrollerede udledninger i 
Grækenland, herunder dem på øen Spetses. Ifølge traktatens artikel 228 skal Grækenland 
gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger.

- Bemærkninger vedrørende overholdelsen af direktiv 76/160/EØF2

Øen Spetses ligger i Saronikos-bugten i det centrale Grækenland.

Efter kontrol af data om badevandskvaliteten for alle strande på hele øen viser tallene fra de 
senere år, at både de obligatoriske kvalitetsstandarder i henhold til badevandsdirektivet 
76/160/EØF og de strengere vejledende værdier overholdes.

Dataene fra de seneste 15 år kan ses på
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

                                               
1 EFT L 78 af 26.3.1991, s.32-37.
2 EFT L 31 af 5.2.1976, s. 1-7.
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- Bemærkninger vedrørende overholdelsen af direktiv 91/271/EØF1

Byområdet Agriopetres er beliggende i et "normalt område" i henhold til ovennævnte direktiv.

Ifølge andragerens oplysninger har byområdet Agriopetres intet kloaknet til opsamling af 
spildevand eller rensningsanlæg, og ubehandlet spildevand udledes i området. De eneste 
oplysninger om befolkningsækvivalenten i Agriopetres er antallet af indbyggere på hele øen 
(6.000). Det er ikke muligt på grundlag af disse oplysninger alene at undersøge, om Grækenland 
overholder direktivet artikel 3, hvori det fastlægges:

"Medlemsstaterne skal sikre, at alle byområder bliver forsynet med kloaknet til opsamling af 
byspildevand
- senest den 31. december 2005 for byområder med mellem 2.000 og 15.000 PE".

IV. Konklusioner

Hvad angår direktiv 75/442/EØF og 91/156/EØF, vil Kommissionen sikre, at Grækenland 
træffer alle de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af kravene i ovennævnte dom. 
Kommissionen vil ikke kun behandle det problem, som andragendet omhandler, men også 
arbejde på det mere generelle problem med deponering af affald på ulovlige eller 
ukontrollerede udledningssteder i Grækenland.

Hvad angår direktiv 76/160/EØF og ifølge de oplysninger, der fremgår af flere forskellige 
badevandsrapporter, har alt badevandet på øen Spetses i mange år opfyldt og opfylder stadig 
direktivets kvalitetsstandarder.

Hvad angår direktiv 97/271/EØF, forventes de græske myndigheder at fremsende de 
oplysninger, Kommissionen har anmodet om i henhold til direktivets artikel 15, ("artikel 15-
rapport") i efteråret 2007. På grundlag af disse oplysninger, og hvis det er relevant, vil der 
blive indledt en horisontal sag om manglende overholdelse i byområder af kravene i 
direktivet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

"I andragendet udtrykkes der bekymring over deponering af fast affald og spildevand på øen 
Spetses (Grækenland).
I sin tidligere meddelelse informerede Kommissionen Europa-Parlamentet om følgende:

 Deponering af fast affald: Der var indledt en overtrædelsesprocedure om 
affaldslovgivning mod Grækenland, som førte til en dom fra EF-Domstolen, hvor det 
erklæredes, at Grækenland havde undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 
4, 8 og 9 i direktiv 75/442/EØF, som ændret ved direktiv 91/156/EØF.

 Badevandskvalitet: Data om kvaliteten af alt badevand på øen Spetses viser, at både de 
obligatoriske kvalitetsstandarder i henhold til direktiv 76/160/EØF og de strengere 
vejledende værdier overholdes.

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
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 Rensning af spildevand: Direktiv 91/271/EØF forpligter til opsamling og rensning af 
spildevand i alle byområder med over 2.000 indbyggere (eller ækvivalenten i spildevand) 
inden den 31. december 2005. Rapporteringen om disse byområder forventes at føre til 
oplysninger inden udgangen af 2007.

Indsamlingen af oplysninger om spildevandsrensning fra medlemsstaterne blev noget 
forsinket, men er nu afsluttet med en undtagelse: Der er endnu ikke modtaget nogen 
oplysninger fra Grækenland. Kommissionen agter at offentliggøre sin rapport om 
spildevandssituationen i Europa i løbet af 2009 uden oplysninger fra Grækenland. 

Samtidig viser indbyggerdata for Spetses, at øens hovedstad Spetses har et indbyggertal på ca. 
3.900 (folketælling 2001) og dermed er underlagt bestemmelserne i direktiv 91/271/EØF. 
Hvad angår alle de øvrige tilfælde af manglende overholdelse, vil Kommissionen efter at have 
vurderet oplysningerne overveje de nødvendige skridt, herunder retlige 
overtrædelsesprocedurer i henhold til traktatens artikel 226.

Hvad angår badevandskvalitet, viser de nyeste oplysninger om øen Spetses (badevandsrapport 
20081) fortsat, at både de obligatoriske kvalitetsstandarder i henhold til direktiv 76/160/EØF 
og de strengere vejledende værdier overholdes."

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