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Asia: Vetoomus nro 669/2006, I. K., Kreikan kansalainen, ja 2 allekirjoittanutta,
saasteista Spetsesin saarella Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa saastemäärästä, jonka Saroninlahdella Kreikassa 
sijaitsevalla Spetsesin saarella toimiva kaatopaikka tuottaa. Hänen mukaansa saastemäärää ei 
voida hyväksyä. Kaatopaikka sijaitsee Agriopetresin rannalla. Vetoomuksen esittäjän mukaan 
suolistoperäisten kolibakteerien määrä ylittää sallitun rajan vesistössä alueen ympärillä. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että saastemäärä Agriopetresissa on vastoin EU:n 
ympäristönormeja. Näin ollen hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. tammikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007

I Tausta/tiivistelmä

Spetses on Itä-Peloponnesosissa sijaitseva kreikkalainen saari, jolla asuu noin 6 000 pysyvää 
asukasta. Useiden vuosien ajan Agriopetresinä tunnettua aluetta on käytetty Spetsesin 
kaupungin kiinteiden ja nestemäisten jätteiden kaatopaikkana. Kyseessä todellakin on 
avokaatopaikka.
Tämän sijaintipaikan maaperän takia jätteistä ei päästä eroon hygieenisesti eikä niitä voida 
kaivaa maahan. Roskat putoilevat alas jyrkänteeltä ja joutuvat tuulen ja sateen myötä mereen. 
Näin ollen koko Myrtoonmeri (kuten sitä osaa Aigeianmerestä kutsutaan) saastuu 
kaikenlaisen kiinteän, orgaanisen ja myrkyllisen jätteen takia. Koko alueen ilmaan vaikuttaa 
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myös se, että jätteet syttyvät jatkuvasti tuleen.
Eniten aluetta saastuttaa jätevesi. Koska saarella ei ole viemäröintijärjestelmää, kaupungin 
käsittelemättömät jätevedet päätyvät tälle alueelle. Mikrobiologilta saadusta todistuksesta käy 
ilmi, että E. coli -bakteereja on havaittu runsaasti alueella, jolla sadat asukkaat ja vierailevat 
matkailijat uivat päivittäin. On arvioitu, että kesän aikana alueelle lasketaan 500 tonnia 
jätevettä päivittäin.

II Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä odottaa, että komissio pyytää asiasta vastaavia EU:n toimielimiä 
puuttumaan pikaisesti asiaan, sillä vetoomuksen esittäjän mukaan ei ole perusteltua, että 
Kreikan tai EU:n viranomaiset hyväksyisivät edellä kuvatun tilanteen.

III Vetoomusta koskevat komission huomautukset

– Huomautukset direktiivillä 91/156/ETY1 muutetun direktiivin 75/442/ETY noudattamisesta

Koska Helleenien tasavalta ei ole noudattanut direktiivillä 91/156/ETY muutetun jätteistä 
annetun direktiivin 75/442/ETY 4, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja velvollisuuksia, komissio on 
käynnistänyt EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen rikkomusmenettelyn ja 
saattanut asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi (asia C-502/03).
Tuomioistuin totesi 6. lokakuuta 2005 antamassaan tuomiossa, että Kreikka ei ole noudattanut 
direktiivillä 91/156/ETY muutetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 4, 8 ja 9 artiklan 
mukaisia velvoitteitaan.

On huomattava, että tuomiossa viitataan kaikkeen laittomaan tai valvomattomaan 
jätteidenkäsittelyyn Kreikassa, myös Spetsesin saarella. EY:n perustamissopimuksen 
228 artiklan mukaan Kreikan on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet tuomiossa 
esitettyjen vaatimusten noudattamiseksi.

– Huomautukset direktiivin 76/160/ETY2 noudattamisesta

Spetsesin saari sijaitsee Saronikosin lahdella Kreikan keskiosassa.

Uimaveden laatu on tarkistettu kaikilla rannoilla kyseisellä saarella. Viime vuosien arvot 
osoittavat, että vedenlaatu vastaa uimaveden laadusta annetussa direktiivissä 76/160/ETY 
määriteltyjä pakollisia laatunormeja ja jopa tiukempia ohjearvoja. 
Tiedot viimeisen 15 vuoden ajalta ovat saatavilla seuraavasta internet-osoitteesta:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

– Huomautukset direktiivin 91/271/ETY3 noudattamisesta

Agriopetresin taajama sijaitsee edellä mainitun direktiivin mukaan "tavallisella alueella".

                                               
1 EYVL L 78, 26.3.1991, s. 32–37.
2 EYVL L 31, 5.2.1976, s. 1–7.
3 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40–52.
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Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen mukaan Agriopetresin taajamassa ei ole 
keräysjärjestelmää eikä käsittelylaitosta. Lisäksi alueelle päästetään käsittelemätöntä jätevettä. 
Ainoa viittaus Agriopetresin asukasvastinelukuun on koko saaren asukasmäärä (6 000). 
Pelkästään tämän tiedon perusteella ei ole mahdollista määritellä, noudatetaanko alueella 
direktiivin 3 artiklaa, jossa todetaan seuraavaa:
"Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että jätevesien viemäröintijärjestelmä on
– 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä taajamissa, joiden [asukasvastineluku] on 2 000–
15 000".

IV Päätelmät

Direktiivien 75/442/ETY ja 91/156/ETY osalta komissio varmistaa, että Kreikka toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimet edellä mainitussa tuomiossa esitettyjen vaatimusten noudattamiseksi. 
Komissio puuttuu paitsi vetoomuksen esittäjän esille tuomaan yksittäiseen ongelmaan ja myös 
laajempaan ongelmaan, joka koskee jätevesien käsittelyä Kreikassa laittomilla tai 
valvomattomilla käsittelyalueilla.

Direktiivin 76/160/ETY nojalla ja uimaveden laatua koskevien useiden eri raporttien mukaan 
uimaveden laatu Spetsesin saarella on jo useamman vuoden ajan ollut direktiivissä asetettujen 
laatunormien mukainen.
Direktiivin 91/271/ETY osalta Kreikan viranomaisten odotetaan toimittavan direktiivin 
15 artiklan nojalla vaaditut tiedot ("15 artiklan mukainen raportti") syyskuussa 2007. Jos
tiedot sitä edellyttävät, on myös mahdollista nostaa monialainen kanne taajamien 
rikkomuksista direktiivin vaatimuksia vastaan.

4. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä kertoo olevansa huolissaan kiinteän jätteen ja jäteveden hävittämisestä 
Spetsesin saarella Kreikassa.
Aiemmassa vastauksessaan komissio ilmoitti parlamentille

 kiinteän jätteen hävittämisen osalta, että koska Kreikka ei ole noudattanut 
jätelainsäädäntöä, sitä vastaan on käynnistetty rikkomusmenettely, jonka seurauksena 
yhteisöjen tuomioistuin on todennut antamassaan tuomiossa, ettei Kreikka ole noudattanut 
direktiivillä 91/156/ETY muutetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 4, 8 ja 9 artiklan 
mukaisia velvoitteitaan

 uimaveden laadun osalta, että Spetsesin saaren kaikkien uimavesien laatua koskevat tiedot 
osoittavat vedenlaadun vastaavan uimaveden laadusta annetussa direktiivissä 76/160/ETY 
määriteltyjä pakollisia laatunormeja ja jopa tiukempia ohjearvoja

 jätevesien käsittelystä, että direktiivissä 91/271/ETY säädetään, että kaikilla asutusalueilla 
("taajamissa"), joilla elää yli 2 000 asukasta (tai jotka tuottavat vastaavan määrän 
jätevettä), on oltava 31. joulukuuta 2005 mennessä käytössä järjestelmä jäteveden 
keräämiseksi ja käsittelemiseksi ja että näiden asutusalueiden tilannetta koskevat tiedot on 
toimitettava vuoden 2007 loppuun mennessä.
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Jäsenvaltioiden jätevedenkäsittelyä koskevien tietojen kerääminen viivästyi jonkin verran, 
mutta se on nyt saatu päätökseen yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: Kreikka ei ole toistaiseksi 
toimittanut tietoja. Komissio aikoo julkaista kertomuksensa EU:n jätevesitilanteesta 
vuonna 2009 ilman Kreikkaa koskevia tietoja. 

Samaan aikaan Spetsesin väestömäärää koskevat tiedot osoittavat, että saaren pääkaupungin 
Spetsesin asukasluku on noin 3 900 (vuoden 2001 laskenta) ja että se kuuluu siten 
direktiivin 91/271/ETY soveltamisalaan. Kuten kaikissa muissakin tapauksissa, joissa 
yhteisön lainsäädäntöä on rikottu, komissio arvioi ensin tietoja ja harkitsee sitten tarvittavia 
toimenpiteitä, myös EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista rikkomusmenettelyä.

Uimaveden laadusta todettakoon, että uusimmat Spetsesin saaren osalta saatavissa olevat 
tiedot (uimaveden laatua koskeva kertomus vuodelta 20081) osoittavat edelleen veden laadun 
täyttävän paitsi direktiivin 76/160/ETY mukaiset pakolliset laatuvaatimukset myös tiukemmat 
ohjearvot.

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