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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0669/2006, którą złożył I.K (Grecja), z dwoma podpisami, w sprawie 
zanieczyszczeń na wyspie Spetses w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający/a petycję wyraża zaniepokojenie niedopuszczalnym poziomem zanieczyszczeń, 
spowodowanym obecnością składowiska odpadów na wyspie Spetses w Zatoce Sarońskiej 
w Grecji. Składowisko znajduje się na plaży Agriopetres. Według składającego/ej petycję 
odczyty poziomu bakterii coli typu kałowego w wodzie na tym terenie wskazują na poziom 
przewyższający dopuszczalne wartości. Uważając, że poziom zanieczyszczeń na plaży 
Agriopetres stanowi naruszenie unijnych standardów ochrony środowiska naturalnego, 
składający/a petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w tej 
sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 stycznia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2007 r.

I. Okoliczności/Streszczenie faktów/Przebieg sprawy

Spetses jest grecką wyspą położoną na wschód od Peloponezu liczącą około 6 000 stałych
mieszkańców. Od wielu lat miejsce znane jako Agriopetres wykorzystywano do zwałowania 
odpadów stałych i ciekłych pochodzących z miasta Spetses. Jest ono w istocie otwartym 
składowiskiem odpadów.

Gleba pokrywająca ten teren nie pozwala na unieszkodliwianie lub też zwyczajne
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składowanie odpadów w zgodzie z normami sanitarnymi. Śmieci spadają z klifu 
i przenoszone są przez wiatr lub wodę do Morza Mirtejskiego (jak zwie się ta część Morza 
Egejskiego), powodując tym samym jego zanieczyszczenie odpadami stałymi, organicznymi 
i toksycznymi. Ponadto nieustanne samoistne spalanie się śmieci ma również wpływ 
na atmosferę całego obszaru. 
Większe znaczenie odgrywa zanieczyszczenie powodowane zrzutem ścieków. Biorąc pod 
uwagę, że wyspa nie posiada systemu ściekowego, do tego właśnie miejsca odprowadzane są 
ze zbiorników wszystkie nie oczyszczone ścieki z miasta. Ze świadectwa wydanego 
na podstawie badania mikrobiologicznego wynika, że zanieczyszczenie 'licznymi koloniami 
bakterii E. coli' objęło ogromny obszar morza, w którym kapią się codziennie setki 
mieszkańców i turystów. Szacuje się, iż w lecie zrzuca się tu dziennie do 500 ton ścieków. 

II. Petycja

Składający/a petycję spodziewa się, że Komisja podejmie działania i szybko zmobilizuje 
właściwe instytucje europejskie do zajęcia się tą sprawą, ponieważ, jego/jej zdaniem, ani 
greckie, ani europejskie władze, nie znajdują uzasadnienia dla wyżej opisanej sytuacji. 

III. Komentarz Komisji do petycji

- Uwagi dotyczące zgodności z dyrektywą 75/442/EWG w brzmieniu zmienionym 
dyrektywą 91/156/EWG1

Mając na uwadze, że Republika Grecka nie wypełniła zobowiązań wynikających z art. 4, 8 i 9 
dyrektywy 75/442/EWG w sprawie odpadów zmienionej dyrektywą 91/156/EWG, Komisja 
wszczęła procedurę w sprawie naruszenia prawa, zgodnie z art. 226 Traktatu i skierowała 
sprawę do Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-502/03).
W wyroku z dnia 6 października 2005 r. Trybunał uznał, że Grecja uchybiła zobowiązaniom, 
które na niej ciążą na mocy art. 4, 8 i 9 dyrektywy 75/442/EWG zmienionej dyrektywą 
91/156/EWG. 

Należy zauważyć, że wyrok ten dotyczy wszystkich nielegalnych i niekontrolowanych 
zrzutów na terenie Grecji, z uwzględnieniem tych, których dokonano na wyspie Spetses.
Zgodnie z art. 228 Traktatu Grecja będzie musiała podjąć niezbędne działania, aby 
dostosować się do wymogów wyroku. 

- Uwagi dotyczące zgodności z dyrektywą 76/160/EWG2

Wyspa Spetses położona jest w Zatoce Sarońskiej, w środkowej Grecji.

Analiza danych dotyczących jakości wody w kąpieliskach wszystkich plaż na całej wsypie 
wykazała, iż wartości z ostatnich lat wykazują zgodność nie tylko z obowiązującymi normami 
jakości określonymi w dyrektywie 76/160/EWG w sprawie wód w kąpieliskach, ale także 
z bardziej rygorystycznymi wartościami referencyjnymi. 

                                               
1 Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 32-37
2 Dz.U. L 31 z 5.2.1976, str. 1-7.
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Link do danych z ostatnich 15 lat: 
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

- Uwagi dotyczące zgodności z dyrektywą 91/271/EWG1

Aglomeracja Agriopetres znajduje się na obszarze uznanym za normalny zgodnie z wyżej 
wymienioną dyrektywą.
Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez składającego/składającą petycję aglomeracja 
Agriopetres nie jest wyposażona w żaden system zbierania ścieków ani oczyszczalnię, a nie 
oczyszczone ścieki odprowadza się do wyżej wspomnianego miejsca. Jedyna informacja 
związana z równoważną liczbą mieszkańców (RLM) Agriopetres to całkowita liczba 
mieszkańców wyspy (6000). Na tej podstawie nie jest możliwe sprawdzenie zgodności z art. 3 
dyrektywy, na mocy którego:
"państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie aglomeracje wyposażone były w system 
zbierania ścieków komunalnych,
- najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do aglomeracji o RLM między 2000 
a 15000".

IV. Wnioski

W odniesieniu do dyrektyw 75/442/EWG oraz 91/156/EWG Komisja zapewni podjęcie przez 
Grecję wszystkich niezbędnych środków w celu zastosowania się do wymogów wyżej 
wymienionego wyroku. Komisja zajmie się nie tylko jednostkowym problemem poruszonym 
w petycji, ale także bardziej ogólną kwestią unieszkodliwiania odpadów w Grecji 
na nielegalnych lub niekontrolowanych składowiskach odpadów. 
Zgodnie z informacjami podanymi w kilku różnych raportach dotyczących wód w kąpieliskach 
oraz w odniesieniu do dyrektywy 76/160/EWG wszystkie wody w kąpieliskach na wyspie 
Spetses od lat spełniają normy jakości przewidziane we wspomnianej dyrektywie. 

Na mocy dyrektywy 91/271/EWG greckie władze mają dostarczyć dane wymagane w art.15 
dyrektywy ("Art. 15 Sprawozdanie") jesienią 2007 r. Na podstawie tych informacji, jeśli 
będzie to uznane za istotne, otwarto by postępowanie równoległe w sprawie niespełnienia
przez aglomeracje wymogów dyrektywy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

W przedmiotowej petycji wyrażono obawy w związku z usuwaniem odpadów stałych 
i ścieków na wyspie Spetses (Grecja).
W swoim poprzednim komunikacie Komisja poinformowała Parlament, że:

 w odniesieniu do usuwania odpadów stałych, przeciw Grecji została zainicjowana 
procedura w sprawie naruszenia dotycząca prawodawstwa w sprawie odpadów, która 
doprowadziła do wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości; orzekł on, że Grecja 

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40-52.
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nie dopełniła zobowiązań wynikających z art. 4, 8 i 9 dyrektywy 75/442/EWG zmienionej 
dyrektywą 91/156/EWG;

 w odniesieniu do jakości wody w kąpieliskach dane dotyczące jakości wody 
we wszystkich kąpieliskach na wyspie Spetses wykazują zgodność nie tylko 
z obowiązującymi normami jakości określonymi w dyrektywie 76/160/EWG, lecz także 
z bardziej restrykcyjnymi wartościami referencyjnymi;

 w odniesieniu do oczyszczania ścieków dyrektywa 91/271/EWG przewiduje obowiązek 
zbierania i oczyszczania ścieków na wszystkich obszarach mieszkalnych
(„aglomeracjach”) o liczbie mieszkańców powyżej 2000 (lub liczbie równoważnej 
w kontekście ścieków) do dnia 31 grudnia 2005 r., a sprawozdania na temat tych 
obszarów mieszkalnych mają zawierać dane obejmujące okres do końca 2007 r.

Zbieranie danych z państw członkowskich na temat oczyszczania ścieków podlegało pewnym 
opóźnieniom, jednak obecnie zostało zakończone z jednym wyjątkiem: jak dotąd nie 
otrzymano żadnych danych z Grecji. Komisja planuje opublikować swoje sprawozdanie 
na temat sytuacji w zakresie ścieków w Europie w 2009 r. bez danych z Grecji. 

Jednocześnie dane dotyczące ludności Spetses pokazują, że liczba mieszkańców stolicy 
wyspy Spetses wynosi około 3900 (spis z 2001 r.), a tym samym podlega ona przepisom
dyrektywy 91/271/EWG. Jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe przypadki niezgodności,
Komisja, po dokonaniu oceny danych, rozważy niezbędne kroki, w tym prawne procedury 
w sprawie naruszenia na mocy art. 226 Traktatu.

Odnośnie do jakości wód w kąpieliskach najnowsze dostępne dane dla wyspy Spetses 
(sprawozdanie w sprawie wody w kąpieliskach za 2008 r.1) nadal wykazują zgodność nie 
tylko z obowiązującymi normami jakości określonymi w dyrektywie 76/160/EWG, lecz także 
z bardziej restrykcyjnymi wartościami referencyjnymi.

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