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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
Ref.: Petiţia nr. 0669/2006, adresată de I. K, de naţionalitate elenă, cu 2 semnături, 

privind poluarea insulei Spetses din Grecia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea privind nivelurile inadmisibil de ridicate de poluare 
cauzate de un sit de deversare a deşeurilor în insula Spetses din Golful Saronic, Grecia. 
Deversarea este situată pe plaja „Agriopetres” şi, conform petiţionarului, măsurarea 
colibacteriilor fecale în apa din jurul zonei depăşeşte limitele autorizate. Petiţionarul 
consideră că aceste niveluri de poluare din Agriopetres încalcă standardele de mediu UE şi în 
consecinţă solicită intervenţia Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2007

I. Context/Rezumatul faptelor/Istoric

Spetses este o insulă grecească din Peloponezul de est, cu aproximativ 6 000 de locuitori 
permanenţi. De numeroşi ani, locaţia cunoscută sub denumirea de „Agriopetres” a fost 
folosită pentru depozitarea deşeurilor solide şi lichide din oraşul Spetses. Acesta este 
într-adevăr un sit deschis de depozitare a deşeurilor.

Solul acestei locaţii nu permite evacuarea sanitară a deşeurilor şi nici simpla completare a 
acestora. Deşeurile cad de pe stânci şi, cu ajutorul vântului şi ploii ajung în apa mării, poluând 
întreaga Mare Myrtoo (astfel cum este denumită această parte a Mării Egee) cu diverse 
deşeuri solide, organice şi toxice. Combustia spontană constantă a deşeurilor afectează, de 
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asemenea, atmosfera în întreaga zonă.
Mai importantă este poluarea cauzată de deversarea apelor reziduale. Deoarece insula nu 
deţine un sistem de canalizare, cisternele descarcă toate apele reziduale neepurate ale oraşului 
în această locaţie. În certificatul eliberat de un microbiolog se poate observa că poluarea cu 
„colonii abundente de bacterii coli E.” a acoperit o suprafaţă imensă în care sute de locuitori şi 
turişti înoată zilnic. Se estimează că pe parcursul verii sunt deversate aproximativ 500 de tone 
de ape reziduale.

II. Petiţia

Petiţionarul aşteaptă intervenţia Comisiei şi mobilizarea rapidă a instituţiilor europene 
competente pentru soluţionarea acestei probleme, neexistând nici o justificare în opinia 
acestuia pentru situaţia mai sus menţionată, din partea autorităţilor elene sau europene.

III. Observaţiile Comisiei privind petiţia

- Observaţii privind respectarea Directivei 75/442/CEE, modificată de Directiva 91/156/CEE1

Considerând că Republica Elenă nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute de articolele 4, 8 şi 9 ale 
Directivei 75/442/CEE privind deşeurile, modificată de Directiva 91/156/CEE, Comisia a 
iniţiat o procedură de încălcare, în conformitate cu articolul 226 din tratat şi a înaintat-o Curţii 
de Justiţie (cauza C-502/03).

În hotărârea din 6 octombrie 2005, Curtea a declarat că Grecia nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
conform prevederilor articolelor 4, 8 şi 9 ale Directivei 75/442/CEE, modificată de Directiva
91/156/CEE.
Trebuie menţionat că această decizie se referă la toate deversările ilegale sau necontrolate din 
Grecia, inclusiv cele din Insula Spetses. În conformitate cu articolul 228 din tratat, Grecia are 
obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea cerinţelor hotărârii.

- Observaţii privind respectarea Directivei 76/160/CEE2

Insula Spetses este situată în golful Saronikos, în centrul Greciei. 

Ulterior verificării datelor privind calitatea apei pentru scăldat pentru toate plajele întregii 
insule, valorile din ultimii ani demonstrează respectarea nu numai a standardelor obligatorii 
de calitate în conformitate cu Directiva 76/160/CEE privind calitatea apei pentru scăldat, ci şi 
a unor valori orientative mai stricte. 

Adresa pentru afişarea datelor din ultimii 15 ani este 
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

- Observaţii privind respectarea Directivei 91/271/CEE3

                                               
1 JO L 78, 26.3.1991, pp. 32-37.
2 JO L 31, 5.2.1976, pp. 1-7.
3 JO L 135, 30.5.1991, pp. 40-52.
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Aglomerarea Agriopetres este situată într-o „zonă normală” conform directivei mai sus 
menţionate.
Conform informaţiilor furnizate de petiţionar, aglomerarea Agriopetres nu deţine un sistem de 
colectare sau o staţie de epurare, iar apele neepurate sunt deversate la locaţia menţionată. 
Singurele informaţii legate de populaţia echivalentă din Agriopetres constau în numărul de 
rezidenţi din întreaga insulă (6000). Exclusiv în baza acestor informaţii nu se poate verifica 
respectarea articolului 3 al directivei, care prevede că:

„Statele membre veghează ca toate aglomerările să fie echipate cu sisteme de colectare a apelor 
urbane reziduale:

- până la 31 decembrie 2005, pentru cele al căror EL se situează între 2 000 şi 15 000”

IV. Concluzii

Cu privire la Directivele 75/442/CEE şi 91/156/CEE, Comisia se va asigura de faptul că 
Grecia va lua toate măsurile necesare pentru respectarea cerinţelor hotărârii mai sus 
menţionate; Comisia nu numai va soluţiona problema individuală ridicată de petiţie, dar va şi 
aborda problema mai generală a deversării deşeurilor în Grecia în siturile de deversare ilegale 
sau necontrolate.
Cu privire la Directiva 76/160/CEE, şi conform informaţiilor din numeroase rapoarte diferite 
privind apa pentru scăldat, toate apele pentru scăldat din Insula Spetses respectă şi au respectat 
de o serie de ani standardele de calitate prevăzute de directivă.

Cu privire la Directiva 91/271/CEE, autorităţile elene trebuie să furnizeze datele solicitate în 
temeiul articolului 15 din directivă („raportul privind articolul 15”) în toamna anului 2007. În 
baza acestor date, şi dacă va fi relevant, se va iniţia un caz orizontal privind nerespectarea de 
către aglomerări a cerinţelor directivei.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiţia exprimă îngrijorări cu privire la deversarea deşeurilor solide şi a apelor reziduale în 
insula Spetses (Grecia).

În comunicarea sa anterioară, Comisia a informat Parlamentul că

 privind deversarea deşeurilor solide, împotriva Greciei a fost iniţiată o procedură de 
încălcare a legislaţiei privind deşeurile, care a condus la o hotărâre a Curţii de Justiţie în 
care se declară că Grecia nu a reuşit să-şi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu 
dispoziţiile articolelor 4, 8 şi 9 din Directiva 75/442/CEE, modificată prin Directiva 
91/156/CEE;

 privind calitatea apei pentru scăldat, datele referitoare la calitatea apelor pentru scăldat din 
insula Spetses arată că acestea respectă nu numai standardele obligatorii de calitate în 
conformitate cu Directiva 76/160/CEE, dar şi valori orientative mai stricte; 

 privind tratarea apelor reziduale, Directiva 91/271/CEE prevede obligaţia de colectare şi 
tratare a apelor reziduale în toate aşezările umane („aglomerări”) de peste 2 000 locuitori 
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(sau echivalentul în ape reziduale) până la 31.12.2005, iar raportarea cu privire la aceste 
aşezări trebuie să furnizeze date până la sfârşitul anului 2007.

Colectarea datelor privind tratarea apelor reziduale de către statele membre a fost supusă unor 
întârzieri, dar acum este finalizată, cu o excepţie: până acum nu au fost primite date din partea
Greciei. Comisia aşteaptă să-şi publice raportul privind situaţia apelor reziduale în Europa în 
cursul anului 2009, fără date din Grecia.

În acelaşi timp, datele privind populaţia din Spetses arată că în capitala insulei Spetses există 
în jur de 3 900 de persoane (potrivit recensământului din 2001) şi se află, prin urmare, sub 
rezerva dispoziţiilor Directivei 91/271/CEE. Ca şi pentru toate celelalte cazuri de nerespectare 
a normelor, după studierea datelor, Comisia va lua în considerare măsurile necesare, inclusiv 
procedurile legale privind încălcarea dreptului comunitar, în conformitate cu articolul 226 din 
tratat.

Cât despre calitatea apei pentru scăldat, cele mai recente date disponibile pentru insula 
Spetses (raportul privind apa pentru scăldat din anul 20081) respectă în continuare nu doar 
standardele obligatorii de calitate în conformitate cu Directiva 76/160/CEE, dar şi valori 
orientative mai stricte.

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