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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0669/2006, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais I. K. un kam 
pievienoti 2 paraksti, par piesārņojumu Speces salā Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par nepieļaujami augsto piesārņojuma līmeni, ko izraisa 
atkritumu iepludināšana Speces salā Saronika līcī Grieķijā. Iepludināšana notiek Agriopetres 
pludmalē, un saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto fekāliju kolibaktēriju koncentrācija 
apkārtējā ūdenī ir pārsniegusi noteiktos ierobežojumus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
piesārņojuma līmenis Agriopetres apkārtnē ir pretrunā ar ES vides standartiem, un tādēļ lūdz 
Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 23. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 5. maijā

„I. Situācijas skaidrojums/faktisko apstākļu kopsavilkums/priekšvēsture

Spece ir Grieķijas sala Austrumu Peloponēsā, un tajā dzīvo aptuveni 6000 pastāvīgo 
iedzīvotāju. Jau daudzus gadus Agriopetres apkārtni izmanto Speces pilsētas šķidro un cieto 
atkritumu novadīšanai. Tā patiešām ir atklāta atkritumu izgāztuve.

Šajā vietā zemes virskārtā nav iespējama ne higiēniska atkritumu uzglabāšana, ne arī 
vienkārša novadīšana. Atkritumi krīt no klintīm, un lietus un vēja iedarbībā tie nokļūst jūrā, 
piesārņojot visu Myrtoo jūru (kā tiek saukta šī Egejas jūras daļa) ar daždažādiem cietajiem, 
organiskajiem un toksiskajiem atkritumiem. Nekontrolētā atkritumu aizdegšanās, kas atgadās 
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nepārtraukti, ietekmē arī šīs teritorijas atmosfēru.
Vēl būtiskāks ir piesārņojums, ko rada notekūdeņu novadīšana. Tā kā salā nav kanalizācijas 
sistēmas, šajā vietā no cisternām tiek novadīti neapstrādāti pilsētas notekūdeņi. Pēc 
mikrobiologa izziņas var spriest, ka piesārņojums ar daudzajām fekālās koliformas (E-coli)
baktērijām pārklāj milzīgu teritoriju, kur ik dienas peldas gan simtiem vietējo iedzīvotāju, gan 
tūristu. Ir aprēķināts, ka vasaras periodā ik dienas tiek novadīts aptuveni 500 tonnu 
notekūdeņu.

II. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs cer uz Komisijas iejaukšanos un kompetentu Eiropas iestāžu tūlītēju 
iesaistīšanu šīs problēmas risināšanā, jo, kā uzskata lūgumraksta iesniedzējs, šādu situāciju 
nevar pamatot nedz Grieķijas, nedz Eiropas iestādes.

III. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

- Komentāri par atbilstību Direktīvai Nr. 75/442/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
Nr. 91/156/EEK1

Ņemot vērā, ka Grieķijas Republika nav ievērojusi saistības, kas noteiktas 4., 8. un 9. pantā 
Direktīvā Nr. 75/442/EEK par atkritumiem, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
Nr. 91/156/EEK, Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru saskaņā ar Līguma 226. pantu un 
ierosināja lietu Eiropas Kopienu Tiesā (lieta Nr. C-502/03).
Tiesa 2005. gada 6. oktobra spriedumā atzina, ka Grieķija nav ievērojusi savas saistības 
saskaņā ar 4., 8 un 9. pantu Direktīvā Nr. 75/442/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 
Nr. 91/156/EEK.

Jānorāda, ka spriedumā ir atsauce uz visām nelikumīgajām vai nekontrolētajām atkritumu 
novadīšanām Grieķijā, tostarp uz tām, kas notiek Speces salā. Saskaņā ar Līguma 228. pantu 
Grieķijas pienākums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu sprieduma prasības.

- Komentāri par atbilstību Direktīvai Nr. 76/160/EEK2

Speces sala atrodas Saronika līcī Grieķijas vidus daļā.
Pārbaudot datus par visu salas peldvietu ūdens kvalitāti, pēdējos gados iegūtā informācija 
uzrāda ne vien atbilstību obligātajiem standartiem, ko nosaka Peldvietu ūdens direktīva 
Nr. 76/160/EEK, bet arī orientējošās vērtības, kas ir daudz stingrākas.

Saite tīmeklī, kur aplūkojami dati par pēdējiem 15 gadiem, ir:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

- Komentāri par atbilstību Direktīvai Nr. 91/271/EEK3

                                               
1 OV L 78, 26.3.1991, 32.–37. lpp.
2 OV L 31, 5.2.1976, 1.–7. lpp.
3 OV L 135, 30.5.1991, 40.–52. lpp.
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Agriopetres aglomerācija saskaņā ar iepriekš minēto direktīvu atrodas „normālajā zonā”.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju Agriopetres aglomerācijai nav ne 
kanalizācijas sistēmas, ne arī attīrīšanas iekārtas, un neapstrādātie notekūdeņi tiek novadīti 
iepriekš minētajā vietā. Vienīgā informācija, kas saistīta ar Agriopetres iedzīvotāju skaitu, ir 
iedzīvotāju skaits visā salā (6000). Pamatojoties tikai uz šo informāciju, nav iespējams konstatēt 
atbilstību direktīvas 3. pantam, kurā noteikts, ka:
„Dalībvalstis nodrošina to, ka visas aglomerācijas, kurās iedzīvotāju skaits ir no 2000 līdz 
15 000, ir nodrošinātas ar komunālo notekūdeņu savākšanas sistēmām, vēlākais, līdz 
2005. gada 31. decembrim”.

IV. Secinājumi

Attiecībā uz Direktīvu Nr. 75/442/EEK un Nr. 91/156/EEK Komisija nodrošinās, ka Grieķija 
veic visus nepieciešamos pasākumus iepriekš minētā sprieduma prasību izpildīšanai; Komisija 
risinās ne vien konkrēto lūgumrakstā izvirzīto problēmu, bet arī daudz vispārīgāko problēmu 
saistībā ar atkritumu novadīšanu Grieķijā nelikumīgās vai nekontrolētās izplūdes vietās.
Attiecībā uz Direktīvu Nr. 76/160/EEK un saskaņā ar vairākiem atšķirīgiem ziņojumiem par 
peldvietu ūdeni — visā Speces salā peldvietu ūdens kvalitāte patlaban, kā arī iepriekšējos gados, 
atbilst direktīvā paredzētajiem standartiem.

Attiecībā uz Direktīvu Nr. 91/271/EEK Grieķijas iestādes paredz nodrošināt direktīvas 
15. pantā prasītos datus (15. pants „Ziņojums”) 2007. gada rudenī. Pamatojoties uz šiem 
datiem un nepieciešamības gadījumā, tiks uzsākta horizontālā procedūra par aglomerācijas 
neatbilstību direktīvas prasībām.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Lūgumrakstā tiek paustas bažas par cieto atkritumu un notekūdeņu novadīšanu Speces salā 
(Grieķija).

Savā iepriekšējā atbildē Komisija informēja Parlamentu:

 par cieto atkritumu novadīšanu; pret Grieķiju tika uzsākta pārkāpuma procedūra par 
tiesību aktu par atkritumiem pārkāpumiem, rezultātā Eiropas Kopienu Tiesa savā 
spriedumā paziņoja, ka Grieķija nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Direktīvas 
75/442/EEK 4., 8. un 9. pantu, kura grozīta ar Direktīvu 91/156/EEK;

 par peldvietu ūdeni; iegūtā informācija par Speces salas visu peldvietu ūdens kvalitāti 
uzrāda ne vien atbilstību obligātajiem standartiem, ko nosaka Direktīva 76/160/EEK par 
peldvietu ūdens kvalitāti, bet arī atbilstību daudz stingrākām orientējošām vērtībām;

 par notekūdeņu attīrīšanu; Direktīva 91/271/EEK paredz obligātu notekūdeņu savākšanu 
un attīrīšanu visās apdzīvotajās vietās („aglomerācijas”) ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 
2000 (vai attiecīgu daudzumu notekūdeņu) līdz 2005. gada 31. decembrim, pārskatu par 
šīm apdzīvotajām vietām ir paredzēts izdot līdz 2007. gada beigām.

Informācija par notekūdeņu attīrīšanu no dalībvalstīm tika iegūta ar nokavēšanos, taču tagad 
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tā ir iegūta no visām valstīm, izņemot vienu: Grieķija joprojām nav iesūtījusi informāciju. 
Komisija plāno publicēt ziņojumu par situāciju ar notekūdeņiem Eiropā 2009. gadā, 
neiekļaujot datus par Grieķiju.

Tajā pašā laikā Speces salas galvaspilsētā Specē ir apmēram 3900 iedzīvotāju (2001. gada tautas 
skaitīšana), tāpēc uz to attiecas Direktīvas 91/271/EEK noteikumi. Tāpat kā visos pārējos 
neatbilstības gadījumos Komisija pēc informācijas novērtēšanas apsvērs nepieciešamos 
pasākumus, tai skaitā pārkāpuma procedūru saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
226. pantu.

Nesenākā pieejamā informācija par Speces salas peldvietu ūdens kvalitāti (2008. gada 
ziņojums par peldvietu ūdeni1) joprojām apliecina ne vien atbilstību obligātajiem standartiem, 
ko nosaka Direktīva 76/160/EEK, bet arī atbilstību daudz stingrākajām orientējošām 
vērtībām.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Grieķijas varas iestādes ir Komisijai sniegušas ziņojumu par to, ka Speces salas galvaspilsētā 
ir aptuveni 3900 iedzīvotāju un tādēļ uz to attiecas Direktīvas 91/271/EEK saistības par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu2.

Šajā vietā nav notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Tomēr Vides darbības programmas3 ietvaros ir 
paredzēta nepieciešamās infrastruktūras plānošana un celtniecība 2007.–2013. gada periodam, 
un plānošanas procedūras ir uzsāktas. Ja tas būs nepieciešams, Komisija attiecībā uz visām 
citām neatbilstības lietām apsvērs nepieciešamo pasākumu veikšanu, ieskaitot tiesiskās 
pārkāpumu procedūras, saskaņā ar Līguma 226. pantu.

Jaunākā pieejamā informācija par Speces salas peldvietu ūdens kvalitāti (2009. gada 
ziņojums4 par peldvietu ūdeni) joprojām apliecina ne vien atbilstību obligātajiem kvalitātes 
standartiem, ko nosaka Direktīva 76/160/EEK5, peldvietu ūdens kvalitāte, bet arī atbilstību 
daudz stingrākām orientējošām vērtībām.”

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2008.html
2 OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
3 Darbības programma nosaka reģiona prioritātes, un to ir jāapstiprina Komisijai: Regula (EK) 1083/2006, 
32. pants; Regulas teksts pieejams http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20081225:EN:PDF
Informācijas kopsavilkums par ES kohēzijas politiku Grieķijā pieejams (grieķu, angļu, vācu un franču valodā) 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/el_en.pdf
Sīkāka informācija par darbības programmām, ietverot arī Grieķijas varas iestāžu kontaktus, pieejama (grieķu, 
angļu, vācu un franču valodā) http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm
4 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html
5 OV L 31, 5.2.1976., 1.–7. lpp.


