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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

25.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0669/2006 dėl taršos Graikijos Spetsėso saloje, kurią pateikė 
Graikijos pilietis I. K., su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą nepriimtinai didele tarša, kurią kelia Graikijos Sarono 
įlankos Spetsėso saloje esantis atliekų išmetimo objektas. Objektas yra paplūdimio 
Agriopetres teritorijoje ir, anot peticijos pateikėjo, vandenyje aplinkui šią teritoriją nustatytas 
fekalinių kolibakterijų kiekis viršija leistinas ribas. Peticijos pateikėjas mano, kad Agriopetres
paplūdimyje taršos lygis neatitinka ES aplinkosaugos standartų, ir todėl siekia, kad Europos 
Parlamentas imtųsi veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. sausio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gegužės 5 d.

„I. Bendrosios aplinkybės. Faktų santrauka. Istorija

Spetsės yra Graikijos Rytų Peloponeso sala, turinti apie 6 000 nuolatinių gyventojų. Daugelį 
metų vietovė, žinoma kaip Agriopetres, naudojama kietoms ir skystoms Spetsėso miesto 
atliekoms išmesti. Tai iš tikrųjų yra atviras sąvartynas.

Dirvožemis šioje vietovėje toks, kad atliekų negalima sanitarinėmis sąlygomis pašalinti ar 
tiesiog supilti. Šiukšlės krinta nuo uolos, o vėjas ir lietus jas nuneša į jūrą – taip įvairiomis 
kietosiomis, organinėmis ir toksinėmis atliekomis užteršiama visa Mirtu jūra (šitaip vadinama 
ta Egėjo jūros dalis). Nuolatinis spontaniškas šiukšlių deginimas taip pat turi poveikį viso 
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regiono atmosferai.
Dar svarbiau – pilamų nuotekų keliama tarša. Kadangi saloje nėra nuotekų sistemos, šioje 
vietoje iš rezervuarų tiesiog išpilamos visos nevalytos miesto nuotekos. Mikrobiologo 
pažymoje rašoma, kad tarša „gausiomis E. coli bakterijų kolonijomis“ apima didžiulę 
teritoriją, kurioje kasdien maudosi šimtai gyventojų ir ją lankančių turistų. Skaičiuojama, kad 
vasarą kasdien išpilama iki 500 tonų nuotekų.

II. Peticija

Peticijos pateikėjas tikisi, kad Komisija įsikiš ir šiam klausimui spręsti greitai sutelks 
kompetentingas Europos institucijas, nes, jų nuomone, nei Graikijos, nei ES institucijos negali 
pateisinti minėtos padėties.

III. Komisijos pastabos dėl peticijos

- Pastabos apie Direktyvos 75/442/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 91/156/EEB1, 
laikymąsi

Kadangi Graikijos Respublika nesilaikė Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų, iš dalies 
pakeistos Direktyva 91/156/EEB, 4, 8 ir 9 straipsniuose nustatytų įsipareigojimų, Komisija, 
remdamasi Sutarties 226 straipsniu, pradėjo pažeidimo procedūrą ir kreipėsi į Teisingumo 
Teismą (byla C-502/03).

2005 m. spalio 6 d. sprendime Teismas paskelbė, kad Graikija nesilaikė Direktyvos 
75/442/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 91/156/EEB, 4, 8 ir 9 straipsniuose nustatytų 
įsipareigojimų.
Reikėtų pažymėti, kad šiame sprendime minimi visi neteisėto arba nekontroliuojamo nuotekų 
pylimo atvejai Graikijoje, tarp jų Spetsėso saloje. Remiantis Sutarties 228 straipsniu, Graikija 
privalo imtis visų būtinų priemonių sprendime nurodytiems reikalavimams įvykdyti.

- Pastabos apie Direktyvos 76/160/EEB2 laikymąsi

Spetsėso sala yra Sarono įlankoje (vidurio Graikija). 

Visoje saloje patikrinus visų paplūdimių maudyklų vandens kokybę, keleto praėjusiųjų metų 
duomenimis, laikomasi ne tik Maudyklų vandens direktyvoje 76/160/EEB nustatytų 
privalomų kokybės standartų, bet ir griežtesnių orientacinių verčių. 
Nuoroda į pastarųjų 15 metų duomenis:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

- Pastabos apie Direktyvos 91/271/EEB3 laikymąsi

Pagal minėtą direktyvą Agriopetres aglomeracija yra „normalioje zonoje“.

                                               
1 OL L 78, 1991 3 26, p. 32–37.
2 OL L 31, 1976 2 5, p. 1–7.
3 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
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Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, Agriopetres aglomeracijoje nėra nei nuotekų 
surinkimo sistemos, nei valymo įrenginių, o nevalytos nuotekos išpilamos minėtoje vietovėje. 
Vienintelė informacija, susijusi su Agriopetres gyventojų ekvivalentu, yra visų salos gyventojų 
skaičius (6 000). Remiantis vien šia informacija neįmanoma patikrinti, ar laikomasi direktyvos 
3 straipsnio, kuriame nurodyta, kad:
„Valstybės narės užtikrina, kad visose aglomeracijose būtų miesto nuotekų surinkimo sistemos,

- aglomeracijose, turinčiose nuo 2 000 iki 15 000 g. e., ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d.“

IV. Išvados

Direktyvų 75/442/EEB ir 91/156/EEB klausimu Komisija užtikrins, kad Graikija imtųsi visų 
būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi minėtame sprendime nurodytų reikalavimų; 
Komisija spręs ne tik konkrečią peticijoje nurodytą problemą, bet ir bendresnę atliekų 
šalinimo Graikijos neteisėtuose arba nekontroliuojamuose atliekų išmetimo objektuose 
problemą.
Direktyvos 76/160/EEB klausimu, remiantis keliose skirtingose maudyklų vandens ataskaitose 
pateikta informacija, visas Spetsėso salos maudyklų vanduo jau daugelį metų atitinka direktyvoje 
nurodytus kokybės standartus.

Direktyvos 91/271/EEB klausimu, tikimasi, kad Graikijos institucijos 2007 m. rudenį pateiks 
direktyvos 15 straipsnyje reikalaujamus duomenis („15 straipsnio ataskaita“). Remiantis šiais 
duomenimis, prireikus būtų pradėta horizontalioji byla dėl direktyvos reikalavimų 
nesilaikymo aglomeracijose.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Peticijoje reiškiamas susirūpinimas kietųjų atliekų ir nuotekų šalinimu Spetsėso saloje 
(Graikija).
Ankstesniame pranešime Komisija Parlamentą informavo, kad:

 kietųjų atliekų šalinimo klausimu prieš Graikiją pradėta pažeidimo procedūra –
Teisingumo Teismas paskelbė, kad Graikija nesilaikė Direktyvos 75/442/EEB, iš dalies 
pakeistos Direktyva 91/156/EEB, 4, 8 ir 9 straipsniuose nustatytų įsipareigojimų;

 maudyklų vandens kokybės klausimu, remiantis visų Spetseso salos maudyklų vandens 
kokybės duomenimis, laikomasi ne tik Direktyvoje 76/160/EEB numatytų privalomų 
kokybės standartų, bet ir griežtesnių orientacinių verčių;

 nuotekų valymo klausimu Direktyvoje 91/271/EEB nustatytas įsipareigojimas iki 2005 m. 
gruodžio 31 d. pradėti rinkti nuotekas ir jas valyti visose gyvenvietėse („aglomeracijose“), 
turinčiose daugiau kaip 2 000 gyventojų (arba ekvivalentą nuotekomis), o ataskaitas apie 
šias gyvenvietes reikia pateikti iki 2007 m. pabaigos.

Iš valstybių narių rinkti duomenis apie nuotekų valymą buvo šiek tiek vėluojama, bet šis 
darbas jau baigtas su viena išimtimi – duomenų dar negauta iš Graikijos. Komisija planuoja 
savo ataskaitą apie nuotekų valymo padėtį Europoje 2009 m. paskelbti be Graikijos duomenų.

Kartu iš duomenų apie Spetsėso salos gyventojus matyti, kad salos sostinė Spetsėsas turi apie 
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3 900 gyventojų (2001 m. surašymo duomenimis) ir todėl jai taikytinos Direktyvos 
91/271/EEB nuostatos. Dėl visų kitų įsipareigojimų nesilaikymo Komisija, įvertinusi 
duomenis, apsvarstys reikiamus veiksmus, įskaitant Sutarties 226 straipsnyje numatytas 
teisines pažeidimo procedūras.

Maudyklų vandens kokybės klausimu, remiantis naujausiais duomenimis apie Spetsėso salą 
(2008 m. ataskaita apie maudyklų vandenį1), ir toliau laikomasi ne tik Direktyvoje 
76/160/EEB nustatytų privalomų kokybės standartų, bet ir griežtesnių orientacinių verčių.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Graikijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad Spetsėso salos sostinėje gyvena apie 
3 900 gyventojų ir todėl jai taikytini Direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo2

nustatyti įsipareigojimai. 

Nuotekos nevalomos. Vis dėlto pagal veiksmų programą „Aplinka“3 2007–2013 m. numatyta 
projektuoti ir pastatyti reikiamą infrastruktūrą, projektavimo procedūros jau pradėtos. Dėl 
visų kitų įsipareigojimų nesilaikymo Komisija apsvarstys galimybę imtis reikiamų veiksmų, 
tarp jų Sutarties 226 straipsnyje numatytas teisines pažeidimo procedūras, jeigu jų prireiktų.

Naujausiais duomenimis apie Spetsėso salos maudyklų vandens kokybę (2009 m. ataskaita 
apie maudyklų vandenį4), ir toliau laikomasi ne tik Direktyvoje 76/160/EEB dėl maudyklų 
kokybės5 nustatytų privalomų kokybės standartų, bet ir griežtesnių orientacinių verčių.“

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2008.html.
2 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
3 Veiksmų programoje išdėstyti regiono prioritetai, jai turi pritarti Komisija: Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 
32 straipsnis; reglamento tekstas pateikiamas adresu http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20081225:LT:PDF.
Informacijos apie ES sanglaudos politiką Graikijoje santrauka (graikų, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis) 
pateikiama adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/el_en.pdf.
Išsamesnės informacijos apie veiksmų programas (graikų, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis), tarp jų 
Graikijos valdymo institucijų kontaktiniai duomenys, pateikiami adresu 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/el_en.pdf.
4 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html.
5 OL L 31, 1976 2 5, p. 1–7.


