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Tárgy: Az I. K., görög állampolgár által benyújtott 0669/2006. számú, két aláírást 
tartalmazó petíció a görögországi Spetses szigetén történő szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a görögországi Spetses szigetén található 
szennyvízkibocsátó által okozott szennyezés elfogadhatatlanul magas szintje miatt a Saronic-
öbölben. A szennyvízkibocsátó az „Agriopetres” partszakaszon található, és a petíció 
benyújtója szerint a mérések azt mutatják, hogy a környező vizekben a székletben található 
kóli baktérium mennyisége meghaladja a megengedhető szintet. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy az „Agriopetres” partszakaszon mért szennyezési szintek ellentétesek az EU 
környezetvédelmi előírásaival, ezért az Európai Parlament fellépését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. január 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. május 5.

I. Háttér/A tények összefoglalása/Előzmények

Spetses a Peloponészoszi-félsziget keleti részén fekvő görög sziget, amelynek 
hozzávetőlegesen 6000 állandó lakosa van. Sok éven keresztül az „Agriopetres” elnevezésű
helyet a Spetses városából származó szilárd és folyékony hulladék lerakására használták. A 
területen mind a mai napig kültéri hulladéklerakó működik.
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A terület talajviszonyai nem teszik lehetővé a higiénikus hulladékártalmatlanítást, sem pedig a 
hulladék egyszerű betemetését. A sziklákról legördülő szemetet a szél és az eső a tengerbe 
juttatja, ily módon mindenféle szilárd, szerves és veszélyes hulladékkal szennyezve a Myrtoo-
tengert (ahogy az Égei-tenger azon részét nevezik). A felgyülemlett szemét állandó és spontán 
égése szintén kihat az egész térség légkörére.
Még fontosabb a szennyvíz kiürítéséből fakadó szennyezés kérdése. Mivel a sziget nem 
rendelkezik csatornahálózattal, a városból érkező kezeletlen szennyvíz egészét szó szerint a 
szóban forgó helyre ürítik. Egy mikrobiológus által kiállított tanúsítványból látható, hogy „a 
nagy számú E. koli baktérium kolóniát” tartalmazó szennyezés hatalmas területet érint, ahol 
lakók és turisták százai úsznak naponta. A becslések szerint a nyár folyamán a területre ürített 
szennyvíz napi mennyisége akár az 500 tonnát is elérheti.

II. A petíció

A petíció benyújtója a Bizottság beavatkozását kéri, valamint a Bizottság részéről az illetékes 
európai intézmények mihamarabbi mozgósítását a probléma megoldása érdekében, mivel úgy 
véli, hogy a fent említett helyzetre sem a görög, sem pedig az európai hatóságok nem tudnak 
megfelelő magyarázattal szolgálni.

III. A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

- A 91/156/EGK1 irányelvvel módosított 75/442/EGK irányelvnek való megfeleléssel 
kapcsolatos megjegyzések

Figyelembe véve, hogy a Görög Köztársaság nem teljesítette a 91/156/EGK irányelvvel 
módosított, a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv 4., 8. és 9. cikkében meghatározott 
követelményeket, a Bizottság a szerződés 226. cikke értelmében jogsértési eljárást 
kezdeményezett és az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztette (C-502/03. sz. ügy).

A 2005. október 6-i ítéletében a bíróság kimondta, hogy Görögország elmulasztotta a 
91/156/EGK irányelvvel módosított 75/442/EGK irányelv 4., 8. és 9. cikke értelmében tett 
kötelezettségvállalások teljesítését.
Meg kell jegyezni, hogy a szóban forgó ítélet a Görögországban történő valamennyi illegális 
vagy ellenőrizetlen hulladéklerakásra vonatkozik, a Spetses szigetén megvalósulót is 
beleértve. A szerződés 228. cikke értelmében Görögország köteles minden szükséges 
intézkedést megtenni az ítéletben foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítása 
érdekében.

- A 76/160/EGK2 irányelvnek való megfeleléssel kapcsolatos megjegyzések

Spetses szigete a közép-görögországi Saronikos-öbölben fekszik. 

A teljes sziget valamennyi tengerpartjának fürdővízminőségére vonatkozó adatok 
megvizsgálását követően az elmúlt évek számadatai nem csupán a 76/160/EGK fürdővíz 
irányelvben meghatározott kötelező minőségi előírásoknak, hanem a szigorúbb 

                                               
1 HL L 78., 1991.3.26., 32–37. o. 
2 HL L 31., 1976.2.5., 1–7.o.
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irányértékeknek való megfelelőségről is tanúskodnak. 
Az elmúlt 15 évre vonatkozó adatok az alábbi úton érhetők el:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

- A 91/271/EGK1 irányelvnek való megfeleléssel kapcsolatos megjegyzések

Agriopetres agglomerációja a fent említett irányelv értelmében „normális területen” fekszik.

A petíció benyújtója által biztosított információk alapján Agriopetres agglomerációja nem 
rendelkezik gyűjtőrendszerrel vagy szennyvíztisztító teleppel, ezért a kezeletlen szennyvizet a 
fent említett területre ürítik. Az Agriopetres lakosságára vonatkoztatható egyetlen 
rendelkezésre álló információ a sziget teljes lakosságának száma (6000). Egyedül ezen 
információ alapján nem vizsgálható az irányelv 3. cikkének való megfelelőség, amely 
kimondja:

„A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden agglomeráció rendelkezzék települési 
szennyvizet összegyűjtő rendszerekkel,

- legkésőbb 2005. december 31-ig a 2000 és 15000 LE közöttiek.”

IV. Következtetések

Ami a 75/442/EGK és a 91/156/EGK irányelveket illeti, a Bizottság biztosítani fogja, hogy 
Görögország minden szükséges intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy a fent említett 
ítéletben foglalt követelményeknek megfeleljen, a Bizottság pedig nem csupán a petícióban 
felmerülő egyéni problémával, hanem a görögországi illegális vagy ellenőrizetlen 
hulladéklerakás általános problémájával is foglalkozni kíván a jövőben.
A 76/160/EGK irányelvet illetően, valamint a több különféle fürdővíz-jelentésben kapott 
tájékoztatás alapján kimondható, hogy a Spetses sziget valamennyi fürdővize már évek óta –
így most is – megfelel az irányelvben meghatározott minőségi előírásoknak.

Ami a 91/271/EGK irányelvet illeti, a görög hatóságoktól 2007. őszén várják az irányelv 15. 
cikkében foglaltak alapján kért adatokat („15. cikk jelentés”). Ezen adatok alapján – és 
amennyiben az szükséges – elindítanak egy, az agglomerációk részéről az irányelv 
követelményeinek való meg nem felelésről szóló horizontális ügyet.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petícióban aggodalmakat fogalmaznak meg a szilárd hulladék és a szennyvíz 
ártalmatlanításával kapcsolatban a görögországi Spetses szigetén.

Korábbi közleményében a Bizottság az alábbiakról tájékoztatta a Parlamentet:

 Ami a szilárd hulladék ártalmatlanítását illeti, a hulladékokról szóló irányelvekkel 
összefüggésben jogsértési eljárást indítottak Görögország ellen, amely az Európai Bíróság 
olyan értelmű ítéletéhez vezetett, hogy Görögország nem teljesítette a 91/156/EGK 
irányelvvel módosított 75/442/EGK irányelv 4., 8. és 9. cikke szerinti követelményeket;

                                               
1 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.
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 Ami a fürdővíz minőségét illeti, a Spetses szigetén található valamennyi fürdővíz 
minőségére vonatkozó adatok azt mutatják, hogy nem csak a 76/160/EGK irányelv 
szerinti kötelező minőségi előírások, hanem a szigorúbb irányértékek betartására is sor 
kerül;

 Ami a hulladékkezelést illeti, a 91/271/EGK irányelv 2005. december 31-ig valamennyi 
települési térség („agglomeráció”) tekintetében kötelezően előírja a szennyvíz 
összegyűjtését és kezelését, a szóban forgó települési térségekről készült jelentések pedig 
várhatóan 2007 végére szolgáltatnak majd adatokat.

A szennyvízkezelésről szóló adatok tagállamoktól történő összegyűjtése némi késedelmet 
szenvedett, mostanra azonban lezárult, egyetlen kivétellel: Görögország mindezidáig egyetlen 
adatot sem szolgáltatott. A Bizottság várhatóan 2009 során teszi közzé az európai szennyvíz-
helyzetről szóló jelentését – a Görögországra vonatkozó adatok nélkül. 

Ugyanakkor a Spetses szigetének népességére vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a sziget 
fővárosa, Spetses, 3900 lakossal rendelkezik (2001. évi népszámlálás), és következésképpen a 
91/271/EGK irányelvben foglalt rendelkezések hatálya alá tartozik. Ami a megfelelés 
elmulasztásának valamennyi további esetét illeti, az adatok kiértékelését követően a Bizottság 
mérlegelni fogja a szükséges lépéseket, ideértve a Szerződés 226. cikke szerinti jogsértési 
eljárások lehetőségét is.

Ami a fürdővízminőséget illeti, a Spetses szigetére vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb 
adatok (a fürdővízről szóló 2008. évi jelentés1) továbbra is azt mutatják, hogy nem csak a 
76/160/EGK irányelv szerinti kötelező minőségi előírások, hanem a szigorú irányértékek 
betartása is megvalósul.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A görög hatóságok arról számoltak be a Bizottságnak, hogy Spetses sziget fővárosának 
lakossága mintegy 3 900 fő, így arra a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK 
irányelv2 szerinti kötelezettségek vonatkoznak. 

Jelenleg nincs szennyvízkezelés a területen. Azonban a szükséges infrastruktúra tervezését és 
építését előirányozták a 2007–2013-as időszakra, mégpedig a környezetvédelmi operatív 
program3 keretében, és megkezdődtek a tervezési eljárások. A Bizottság – ahogy a szabályok 
megsértésének egyéb esetében is – mérlegelni fogja a szükséges lépések megtételét, beleértve 
a jogsértési eljárás elindítását is a Szerződés 226. cikke alapján, amennyiben ez szükségessé 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2008.html
2 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.
3 Az operatív program egy régió prioritásait vázolja fel, amelyet a Bizottságnak is el kell fogadnia. Az 
1083/2006/EK rendelet 32. cikke; a rendelet szövege elérhető a következő címen: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20081225:EN:PDF
Az EU görögországi kohéziós politikájáról szóló összefoglaló tájékoztatás (görög, angol, német és francia 
nyelven) a következő címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/el_en.pdf
Az operatív programokról részletesebb tájékoztatás, ideértve a görögországi irányító hatóságok elérhetőségeit is, 
(görög, angol, német és francia nyelven) a következő címen érhetők el: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm
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válik.

Spetses szigetén a fürdővíz minőségéről rendelkezésre álló legutóbbi adatok (a fürdővízről 
szóló 2009-es jelentés1) továbbra is azt mutatják, hogy az értékek nem csupán a fürdővizek 
minőségéről szóló 76/160/EGK irányelv2 szerinti kötelező minőségi előírásoknak felelnek 
meg, hanem a jóval szigorúbb irányadó értékeknek is.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html
2 HL L 31., 1976.2.5., 1-7. o.


