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Comisia pentru petiții

25.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0669/2006 adresată de I. K, de cetățenie elenă, însoțită de 2 
semnături, privind poluarea insulei Spetses din Grecia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la nivelurile de poluare inadmisibil de ridicate 
cauzate de un sit de deversare a deșeurilor de pe insula Spetses din Golful Saronic, Grecia. 
Locul de deversare este situat pe plaja „Agriopetres” și, conform petiționarului, indicii de 
colibacterii fecale în apa din jurul zonei depășesc limitele admise. Petiționarul consideră că 
aceste niveluri de poluare din Agriopetres încalcă standardele de mediu ale UE și, în 
consecință, solicită intervenția Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[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 rezidenți 
permanenți. Timp de mulți ani, locația cunoscută sub denumirea de „Agriopetres” a fost 
folosită pentru depozitarea deșeurilor solide și lichide din orașul Spetses. Acesta este într-
adevăr un sit deschis de depozitare a deșeurilor.
Solul acestei locații nu permite evacuarea sanitară a deșeurilor și nici simpla completare a 
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acestora. Deșeurile cad de pe stânci și, datorită vântului și ploii, ajung în apa mării, poluând 
întreaga Mare Myrtoo (astfel cum este denumită această parte a Mării Egee) cu diverse 
deșeuri solide, organice și toxice. Combustia spontană constantă a deșeurilor afectează, de 
asemenea, aerul în întreaga zonă.

Mai importantă este însă poluarea cauzată de deversarea apelor reziduale. Întrucât insula nu 
deține un sistem de canalizare, cisternele descarcă toate apele reziduale neepurate ale orașului 
în această locație. În certificatul eliberat de un microbiolog se poate observa că poluarea cu 
„colonii abundente de bacterii coli E.” a acoperit o suprafață imensă în care sute de locuitori și 
turiști înoată zilnic. Se estimează că, în decursul verii, sunt deversate zilnic aproximativ 500 
de tone de ape reziduale.

II. Petiția 

Petiționarul se așteaptă la intervenția Comisiei și mobilizarea rapidă a instituțiilor europene 
competente pentru soluționarea acestei probleme, neexistând, în opinia acestuia, nici o 
justificare pentru situația mai sus menționată din partea autorităților elene sau europene.

III. Observațiile Comisiei cu privire la petiție

- Observații privind respectarea Directivei 75/442/CEE, astfel cum a fost modificată prin
Directiva 91/156/CEE1

Considerând că Republica Elenă nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la articolele 4, 8 și 9 
din Directiva 75/442/CEE privind deșeurile, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
91/156/CEE, Comisia a inițiat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar, în 
conformitate cu articolul 226 din tratat și a înaintat cazul Curții de Justiție (cauza C-502/03).

În hotărârea din 6 octombrie 2005, Curtea a decis că Grecia nu și-a îndeplinit obligațiile care 
îi revin în temeiul dispozițiilor articolelor 4, 8 și 9 ale Directivei 75/442/CEE, astfel cum a 
fost modificată prin Directiva 91/156/CEE.
Trebuie menționat 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 
obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii pronunțate.

- Observații privind respectarea Directivei 76/160/CEE2

Insula Spetses este situată în golful Saronikos din centrul Greciei. 

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

Adresa de internet pentru consultarea 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

                                               
1 JO L 78, 26.3.1991, pp. 32-37.
2 JO L 31, 5.2.1976, pp. 1-7.
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- Observații privind respectarea Directivei 91/271/CEE1

Aglomerația Agriopetres este situată într-o „zonă normală” conform directivei mai sus 
menționate.
Potrivit informațiilor furnizate de petiționar, aglomerația Agriopetres nu deține un sistem de 
colectare sau o stație de epurare, iar apele neepurate sunt deversate la locația menționată.
Singurele informații legate de echivalentul-populație din Agriopetres constau în numărul de 
rezidenți din întreaga insulă (6 000). Exclusiv în baza acestor informații nu se poate verifica 
respectarea articolului 3 din directivă, care prevede că:

„Statele membre veghează ca toate aglomerațiile 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 și 15 000”.

IV. Concluzii

În ceea ce privește Directivele 75/442/CEE și 91/156/CEE, Comisia se va asigura de faptul că 
Grecia va lua toate măsurile necesare pentru respectarea cerințelor hotărârii menționate mai 
sus; Comisia va aborda nu doar cazul specific indicat de petiție, ci și problema mai generală a 
deversării deșeurilor în Grecia în siturile de deversare ilegale sau necontrolate.

În ceea ce privește Directiva 76/160/CEE și conform informațiilor conținute de numeroase 
rapoarte diferite privind apa pentru scăldat, toate apele pentru scăldat din Insula Spetses respectă 
și au respectat de mulți ani standardele de calitate prevăzute de directivă.
Cu privire la Directiva 91/271/CEE, autoritățile elene trebuie să furnizeze datele solicitate în 
temeiul articolului 15 din directivă („raportul privind articolul 15”) în toamna anului 2007. În 
baza acestor date, și dacă va fi relevant, se va iniția un caz orizontal privind nerespectarea de 
către aglomerațiile urbane a cerințelor directivei.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiția prezintă preocupări legate de deversarea deșeurilor solide și a apelor reziduale în insula 
Spetses (Grecia).
În comunicarea sa anterioară, Comisia a informat Parlamentul că:

 în ceea ce privește deversarea deșeurilor solide, împotriva Greciei a fost inițiată o 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar privind deșeurile, care a dus la o 
hotărâre a Curții de Justiție în care se afirmă că Grecia nu și-a îndeplinit obligațiile 
asumate în conformitate cu dispozițiile articolelor 4, 8 și 9 din Directiva 75/442/CEE, 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE;

 în ceea ce privește 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, ci și valori orientative mai stricte;

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, pp. 40-52.
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 în ceea ce privește tratarea apelor reziduale, Directiva 91/271/CEE prevede obligația de 
colectare și tratare a apelor reziduale în toate așezările („aglomerații”) cu peste 2 000 de 
locuitori (sau echivalentul în ape reziduale) până la 31.12.2005, iar raportarea cu privire la 
aceste așezări trebuie să furnizeze date până la sfârșitul anului 2007.

Colectarea datelor privind tratarea apelor reziduale de către statele membre a înregistrat 
întârzieri, dar acum este finalizată, cu o singură excepție: până în prezent nu au fost primite 
date din partea Greciei. Comisia se așteaptă să publice raportul privind situația apelor 
reziduale în Europa în cursul anului 2009, fără a include datele din Grecia. 

În același timp, datele privind populația din Spetses arată că în capitala insulei Spetses există 
în jur de 3 900 de locuitori (potrivit recensământului din 2001) și, prin urmare, așezarea intră 
sub incidența dispozițiilor Directivei 91/271/CEE. Ca și pentru toate celelalte cazuri de 
nerespectare a legislației comunitare, după studierea datelor, Comisia va evalua măsurile 
necesare, inclusiv procedurile legale privind încălcarea dreptului comunitar, în conformitate 
cu articolul 226 din tratat.

În ceea ce privește calitatea apei pentru scăldat, cele mai recente date disponibile pentru insula 
Spetses (raportul privind apa pentru scăldat din anul 20081) arată că se respectă în continuare 
nu doar standardele obligatorii de calitate în conformitate cu Directiva 76/160/CEE, ci și 
valori orientative mai stricte.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Autoritățile elene au raportat Comisiei faptul că în capitala insulei Spetses locuiesc 
aproximativ 3 900 de persoane și, prin urmare, așezarea intră sub incidența obligațiilor 
prevăzute de Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale2. 

Aceasta nu dispune de nicio stație de epurare. Totuși, planificarea și construcția infrastructurii 
necesare sunt incluse în Programul operațional privind mediul pentru perioada 2007-20133 și 
au fost inițiate procedurile de planificare. Ca și pentru toate celelalte cazuri de nerespectare a 
legislației comunitare, Comisia va avea în vedere luarea măsurilor necesare, inclusiv, dacă 
este cazul, procedurile legale privind încălcarea dreptului comunitar, în conformitate cu 
articolul 226 din tratat.

Cele mai recente date disponibile privind calitatea apei de scăldat pentru Insula Spetses 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2008.html
2 JO L 135, 30.5.1991, pp. 40-52.
3 Un program operațional stabilește prioritățile pentru o anumită regiune și acesta trebuie aprobat de către 
Comisie: Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, articolul 32; textul regulamentului este disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20081225:EN:PDF
Informații sumare privind politica de coeziune comunitară în Grecia (în limbile greacă, engleză, germană și 
franceză) sunt disponibile la adresa: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/el_en.pdf
Mai multe informații privind programele operaționale, inclusiv datele de contact ale autorităților de gestionare 
din Grecia (în limbile greacă, engleză, germană și franceză) sunt disponibile la adresa: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/greece/index_en.htm
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(raportul din 2009 privind apa pentru scăldat1) continuă să indice că se respectă nu doar 
standardele obligatorii de calitate a apei pentru scăldat, prevăzute de Directiva 76/160/CEE2, 
ci și valorile orientative mai stricte.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html
2 JO L 31, 5.2.1976, pp. 1-7.


