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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0669/2006, ingiven av I. K. (grekisk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare två personer, om förorening på ön Spetses i Grekland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uttrycker oro över de otillåtna höga föroreningsnivåerna från en 
avfallsanläggning på ön Spetses i Saroniska bukten i Grekland. Avfallsanläggningen ligger på 
stranden ”Agriopetres”, och avläsningar av fekala kolibakterier i vattnet runt området 
överstiger, enligt framställaren, de godkända nivåerna. Framställaren anser att 
föroreningsnivåerna i Agriopetres strider mot EU:s miljönormer och kräver därför att 
Europaparlamentet vidtar åtgärder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 januari 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 5 maj 2007

I. Bakgrund/Sammanfattning av fakta/Historia

Spetses är en grekisk ö i östra Peloponnesos, med ungefär 6 000 fast bosatta. Platsen som 
heter ”Agriopetres” har i många år använts för att dumpa fast och flytande avfall från staden 
Spetses. Det är mycket riktigt ett öppet avfallsupplag.

Den smutsiga marken på denna plats gör det omöjligt att undanskaffa avfallet på ett sanitärt 
sätt eller att helt enkelt fylla igen den. Soporna faller ned från klipporna och når havet med 
vind och regn, förorenar hela Myrtos (som den delen av Egeiska havet kallas) med flera olika 
former av fasta, organiska och giftiga avfall. Den konstanta spontana förbränningen av sopor 
påverkar också atmosfären i hela området.
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Ännu mer angelägen är den förorening som orsakats av utsläpp av avloppsvatten. Eftersom ön 
inte har något avloppssystem dumpar bokstavligen tankbilar allt det orenande avloppsvattnet 
från staden på denna plats. Av ett intyg från en mikrobiolog framgår att föroreningen med 
”stora kolonier av e-kolibakterier” har täckt ett enormt område där hundratals invånare och 
besökande turister badar varje dag. Uppskattningsvis dumpas 500 ton avloppsvatten där 
dagligen under sommaren.

II. Framställningen

Framställaren förväntar sig att kommissionen ska ingripa och snabbt mobilisera de berörda 
EU-institutionerna för att ta upp frågan, eftersom det inte finns något berättigande i deras 
ståndpunkt för det ovannämnda förhållandet, varken från de grekiska eller de europeiska 
myndigheternas sida.

III. Kommissionens kommentarer om framställningen

– Kommentarer om efterlevnad av direktiv 75/442/EEG, ändrat genom direktiv 91/156/EEG1

Med tanke på att Grekland har misslyckats med att fullgöra förpliktelserna enligt artiklarna 4, 
8 och 9 i direktiv 75/442/EEG om avfall, ändrat genom direktiv 91/156/EEG, inledde 
kommissionen ett överträdelseförfarande, i enlighet med artikel 226 i fördraget och med 
hänvisning till EG-domstolen (mål C-502/03).

I sitt domslut av den 6 oktober 2005 förklarade domstolen att Grekland hade misslyckats med 
att fullgöra sina förpliktelser enligt villkoren i artiklarna 4, 8 och 9 i direktiv 75/442/EEG, 
ändrat genom direktiv 91/156/EEG.
Det ska noteras att detta domslut hänvisar till alla olagliga eller okontrollerade utsläpp i 
Grekland, inbegripet de på ön Spetses. Enligt artikel 228 i fördraget ska Grekland vidta alla 
åtgärder som krävs för att följa kraven i domslutet.

– Kommentarer om efterlevnad av direktiv 76/160/EEG2

Ön Spetses ligger i Saroniska bukten, i centrala Grekland. 

Efter kontroll av uppgifter om kvaliteten på badvattnet för öns alla stränder uppvisar siffrorna 
från förra året överensstämmelse med både de föreskrivna kvalitetsnormerna enligt 
badvattendirektivet 76/160/EEG och med de strängare riktvärdena. 

Uppgifter från de senaste 15 åren finns på följande webbsida:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

– Kommentarer om efterlevnad av direktiv 91/271/EEG3

Tätbebyggelsen i Agriopetres ligger i ett ”normalt område” enligt ovannämnda direktiv.

                                               
1 EGT L 78, 26.3.1991, s. 32–37.
2 EGT L 31, 5.2.1976, s. 1–7.
3 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40–52.
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Enligt de uppgifter som framställaren tillhandahållit har tätbebyggelsen i Agriopetres inget 
ledningsnät för att ta hand om avloppsvatten eller ett reningsverk, och orenat avloppsvatten 
släpps ut på ovan nämnda plats. De enda uppgifterna om personekvivalenten i Agriopetres är 
antalet bofasta på ön som helhet (6 000). På grundval av enbart dessa uppgifter är det omöjligt att 
kontrollera efterlevnaden av artikel 3 i direktivet, där följande anges:

”Medlemsstaterna skall säkerställa att det för alla tätorter finns ledningsnät för att ta hand om 
avloppsvatten från tätbebyggelse

- senast den 31 december 2005 för tätorter med mellan 2 000 och 15 000 personekvivalenter 
(pe)”

IV. Slutsatser

När det gäller direktiven 75/442/EEG och 91/156/EEG kommer kommissionen att se till att 
Grekland vidtar alla de åtgärder som krävs för att efterleva kraven i ovannämnda domslut. 
Kommissionen kommer att behandla både det enskilda problem som tas upp i framställningen 
och även ta itu med det mer allmänna problemet med avfallshantering i Grekland på olagliga 
eller okontrollerade dumpningsplatser.

När det gäller direktiv 76/160/EEG, och enligt de uppgifter som framkommit i olika rapporter 
om badvatten, uppfyller allt badvatten på ön Spetses kvalitetsnormerna i direktivet och har gjort 
så i flera år.

När det gäller direktiv 91/271/EEG förväntas de grekiska myndigheterna tillhandahålla de 
uppgifter som krävs enligt artikel 15 i direktivet (”artikel 15-rapport”) under hösten 2007. På 
grundval av dessa uppgifter, och om det är relevant, kommer ett övergripande mål avseende 
icke iakttagen efterlevnad i tätbebyggelse av kraven i direktivet att inledas.

4. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

I framställningen uttrycks oro för utsläpp av fast avfall och avloppsvatten på ön Spetses 
(Grekland).

I sitt tidigare meddelande informerade kommissionen parlamentet följande:

 När det gäller hantering av fast avfall har ett överträdelseförfarande om avfallslagstiftning 
inletts mot Grekland, som har lett till ett domslut från EG-domstolen, i vilket det förklaras 
att Grekland har misslyckats med att fullgöra sina förpliktelser enligt villkoren i
artiklarna 4, 8 och 9 i direktiv 75/442/EEG, ändrat genom direktiv 91/156/EEG.

 När det gäller kvaliteten på badvattnet uppvisar data om kvalitet för alla badvatten på ön 
överensstämmelse med både de föreskrivna kvalitetsnormerna enligt direktiv 76/160/EEG, 
och med de strängare riktvärdena.

 När det gäller rening av avloppsvatten föreskrivs i direktiv 91/271/EEG en skyldighet som 
avser hopsamling och rening av avloppsvatten i alla bebyggda områden (”tätorter”) med 
fler än 2 000 invånare (eller motsvarande när det gäller avloppsvatten) per 
den 31 december 2005, och en rapport om dessa tätbebyggda områden med aktuella 
uppgifter förväntas i slutet av 2007.
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Insamling av uppgifter om rening av avloppsvatten från medlemsstater drabbades av viss 
försening men har nu avslutats, med ett undantag: inga uppgifter hade ännu mottagits från 
Grekland. Kommissionen förväntas offentliggöra sin rapport om situationen för avloppsvatten 
inom EU under 2009 utan uppgifter från Grekland. 

Samtidigt visar befolkningsuppgifter för Spetses att öns huvudstad Spetses har en befolkning 
på omkring 3 900 personer (folkräkning 2001), och därför lyder under bestämmelserna i 
direktiv 91/271/EEG. När det gäller alla övriga fall där bestämmelserna inte följts kommer 
kommissionen, efter att ha utvärderat uppgifterna, att överväga nödvändiga åtgärder, 
däribland rättsliga överträdelseförfaranden, enligt artikel 226 i fördraget.

När det gäller kvaliteten på badvattnet visar även de senaste uppgifter som finns tillgängliga 
för ön Spetses (rapport om badvattnet från 20081) överensstämmelse med både de föreskrivna 
kvalitetsnormerna enligt direktiv 76/160/EEG och med de strängare vägledande värdena.

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

Adlib Express Watermark


	756025sv.doc

