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gesteund door twee medeondertekenaars, over milieuvervuiling op het 
Griekse eiland Spetses

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt zich zorgen over de ontoelaatbaar hoge vervuilingsgraad veroorzaakt door 
lozing van afvalwater op het Griekse eiland Spetses in de Saronische Golf. De lozing vindt 
plaats ter hoogte van het strand van Agriopetres en volgens indiener overschrijdt de 
hoeveelheid fecale colibacteriën die in het water in de omgeving is gemeten, de toegestane 
normen. Indiener is van mening dat de vervuilingsgraad in Agriopetres in strijd is met de 
milieuvoorschriften van de EU en vraagt derhalve om tussenkomst van het Europees 
Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 januari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007

I. Achtergrond/Samenvatting van de feiten/Geschiedenis

Spetses is één van de Griekse Peloponnesische eilanden en heeft ongeveer 6000 permanente 
bewoners. Gedurende lange tijd is de zogenoemde ‘Agriopetres’ locatie gebruikt om vast en 
vloeibaar afval uit de stad Spetses te dumpen. Het is inderdaad een open stortplaats.

De bodemgrond op deze plek staat niet toe dat het afval op schone wijze geloosd kan worden 
of simpelweg opgevuld kan worden. Het afval valt rechtstreeks van de rots af, belandt 
vervolgens door wind en regen in de zee en verontreinigt de hele Myrto zee (zoals dat 
gedeelte van de Egeïsche Zee wordt genoemd) met allerlei soorten vast, organisch en giftig 
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afval. De voortdurende spontane verbranding van afval heeft ook gevolgen voor de atmosfeer 
in het gehele gebied.
Nog belangrijker is de vervuiling die wordt veroorzaakt door het lozen van afvalwater. 
Aangezien het eiland niet over een rioleringssysteem beschikt, wordt door tanks letterlijk al 
het onbehandelde afvalwater uit het dorp op deze locatie geloosd. In het certificaat van een 
microbioloog is te zien dat de verontreiniging met zeer grote aantalen E. coli bacteriën een 
enorm gebied betrof, waar honderden bewoners en toeristen dagelijks zwemmen. Geschat 
wordt dat zomers dagelijks tot 500 ton afvalwater wordt gedumpt.

II. Het verzoekschrift

Indiener verwacht dat de Commissie tussenbeide zal komen en de bevoegde Europese 
instellingen op korte termijn zal mobiliseren om deze zaak op te lossen, aangezien noch de 
Griekse, noch de Europese autoriteiten van mening zijn dat bovengenoemde situatie te 
rechtvaardigen is.

III. De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

- Opmerkingen over naleving van Richtlijn 75/442/EEG als gewijzigd bij Richtlijn 
91/156/EEG1

Aangezien Griekenland de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9 van Richtlijn 
75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG, 
niet is nagekomen, heeft de Commissie een inbreukprocedure ingeleid op grond van artikel 
226 van het EG-Verdrag en zich tot het Hof van Justitie gewend (zaak C-502/03).

 In zijn arrest van 6 oktober 2005 verklaarde het Hof dat Griekenland zijn verplichtingen als 
bedoeld in de artikelen 4, 8 en 9 van Richtlijn 75/442/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn 
91/156/EEG niet is nagekomen.
Opgemerkt dient te worden dat dit arrest betrekking heeft op alle illegale of ongecontroleerde 
lozingen in Griekenland, inclusief de lozingen op het eiland Spetses. Krachtens artikel 228 
van het EG-Verdrag is Griekenland verplicht de nodige maatregelen te nemen om te voldoen 
aan de vereisten van het arrest.

- Opmerkingen over de naleving van Richtlijn 76/160/EEG2

Het eiland Spetses ligt in de Golf van Saronikos, in Centraal-Griekenland.
Na bestudering van de gegevens over de zwemwaterkwaliteit aan alle stranden op het hele 
eiland, tonen de gegevens van vorig jaar dat niet alleen is voldaan aan de verplichte 
kwaliteitsnormen van de zwemwaterrichtlijn 76/160/EEG, maar tevens aan de strengere 
richtwaarden.
Link naar een overzicht van de gegevens van de afgelopen 15 jaar:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

                                               
1 PB L 78 van 26.3.1991, blz.32.
2 PB L 31van 5.2.1976, blz. 1.
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- Opmerkingen over de naleving van Richtlijn 91/271/EEG1

De agglomeratie Agriopetres is volgens bovengenoemde richtlijn gelegen in een “normaal 
gebied”.

Volgens de door indiener geleverde informatie beschikt de Agriopetres noch over een 
opvangsysteem, noch over een waterzuiveringsinstallatie, en wordt onbehandeld afvalwater 
geloosd op bovenstaande locatie. De enige informatie over het inwonerequivalent van 
Agriopetres is het aantal inwoners op het hele eiland (6000). Het is niet mogelijk om alleen op 
basis van die informatie te oordelen of artikel 3 van de Richtlijn wordt nageleefd, welke stelt dat:
“De lidstaten ervoor zorgen dat alle agglomeraties voorzien zijn van een opvangsysteem voor 
stedelijk afvalwater,
- uiterlijk op 31 december 2000 voor agglomeraties met meer dan 15000 
inwonerequivalenten”

IV. Conclusies

Met betrekking tot Richtlijn 75/442/EEG en Richtlijn 91/156/EEG zal de Commissie ervoor 
zorgen dat Griekenland alle nodige maatregelen neemt om te voldoen aan de vereisten van het 
bovengenoemde arrest; de Commissie zal zich niet alleen over het individuele probleem van 
het onderhavige verzoekschrift buigen, maar tevens over het meer algemene probleem in 
Griekenland van het lozen van afval op illegale of ongecontroleerde lozingsplaatsen.
Met betrekking tot Richtlijn 76/160/EEG, en volgens de informatie in verschillende verslagen 
over zwemwater, voldoet al het zwemwater op het eiland Spetses al jaren aan de 
kwaliteitsnormen van de richtlijn.

Wat Richtlijn 91/271/EEG betreft wordt verwacht dat de Griekse autoriteiten de informatie 
als vereist in artikel 15 van de richtlijn (“artikel 15-Verslag”) in het najaar van 2007 zullen
leveren. Op basis van deze gegevens en, indien van toepassing, wordt dan eventueel een zaak 
betreffende niet-naleving door agglomeraties van de vereisten van de richtlijn aangespannen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

In het verzoekschrift worden zorgen uitgesproken over de lozing van vast afval en afvalwater 
op het Griekse eiland Spetses.
In haar eerdere mededeling heeft de Commissie het Parlement erop gewezen dat:

 wat de lozing van vast afval betreft, tegen Griekenland een inbreukprocedure is ingeleid, 
die heeft geleid tot een vonnis van het Hof van Justitie waarin wordt verklaard dat 
Griekenland niet heeft voldaan aan de verplichtingen overeenkomstig de artikelen 4, 8 en 
9 van Richtlijn 75/442/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG;

 wat de kwaliteit van het zwemwater betreft, de kwaliteitsgegevens van al het zwemwater 
op het eiland Spetses niet alleen voldoen aan de verplichte kwaliteitsnormen van Richtlijn 
76/160/EEG, maar tevens aan de strengere richtwaarden;

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
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 wat de behandeling van afvalwater betreft, Richtlijn 91/271/EEG vereist dat afvalwater 
uiterlijk op 31 december 2005 wordt verzameld en behandeld in alle vestigingsgebieden 
('agglomeraties') met meer dan 2 000 inwoners (of het equivalent in afvalwater), en dat 
uiterlijk eind 2007 verslag wordt uitgebracht over deze vestigingsgebieden.

De verzameling van gegevens over de behandeling van afvalwater door lidstaten heeft enige 
vertraging ondervonden, maar is nu voltooid, met één uitzondering: tot op heden zijn van 
Griekenland geen gegevens ontvangen. De Commissie verwacht haar verslag over de situatie 
met betrekking tot afvalwater in Europa in de loop van 2009 uit te brengen, maar dan zonder 
gegevens uit Griekenland. 

Tegelijkertijd blijkt uit bevolkingsgegevens van Spetses dat de hoofdstad van het eiland 
(Spetses) 3 900 inwoners telt (volkstelling 2001) en daarom is onderworpen aan de 
bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG. Wat alle andere gevallen van niet-naleving betreft, zal 
de Commissie, na evaluatie van de gegevens, de noodzakelijke stappen overwegen, inclusief 
juridische inbreukprocedures overeenkomstig artikel 226 van het Verdrag.

Wat de kwaliteit van het zwemwater betreft, laten de meest recente gegevens die beschikbaar 
zijn voor het eiland Spetses (verslag over de zwemwaterkwaliteit 20081) zien dat het 
zwemwater nog steeds niet alleen voldoet aan de verplichte kwaliteitsnormen van Richtlijn 
76/160/EEG, maar tevens aan de strengere richtwaarden.

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