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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1341/2009 dėl daugelio Graikijoje ir Kretoje kylančių problemų, 
kurią pateikė Graikijos pilietė Maria Karagiannaki

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja pateikė keleto šimtų ranka rašytų puslapių peticiją, kurioje aprašytos 
įvairios Graikijoje, konkrečiai Kretoje, kylančios problemos bei asmeninės problemos. 
Peticijos pateikėja teigia, kad Kretoje neteisėtai prekiaujama tabako gaminiais ir kad Graikijos 
žiniasklaida yra nepatikima. Ji taip pat mini didelę Kretos pakrančių ir jūros aplinkos taršą dėl 
neteisėto nuotekų išleidimo ir ragina dėti didesnes pastangas didinant gyventojų 
informuotumą apie žalingą rūkymo poveikį sveikatai. Peticijos pateikėja skundžiasi, kad 
Komisija, į kurią ji jau kreipėsi, jai pranešė negalėjusi nustatyti, jog peticijos pateikėjos 
nurodyti dalykai yra ES teisės aktų pažeidimas ir kad sunku suprasti, kokių, peticijos 
pateikėjos manymu, veiksmų turėtų imtis Komisija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 kovo 25 d.

„Peticijos pateikėja tvirtina, kad Chersoniso savivaldybėje, nepaisant ES teisės aktų ir didelio 
ES finansavimo, nuotekos yra netinkamai surenkamos ir valomos. Be to, peticijos pateikėja 
tvirtina, kad planavimo prielaidos, susijusios su nuotekų valymo įrenginio dydžiu, buvo per 
didelės, ir tai peticijos pateikėja sieja su siekiu gauti daugiau ES finansavimo. Peticijos 
pateikėjos teigimu, dėl savivaldybės aplaidumo nuotekos iš Límin Chersonísou savivaldybės 
dalies yra išleidžiamos po žeme ir į jūrą, dėl to vandens kokybė palei savivaldybės 
paplūdimius yra prasta. 
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Kalbant apie nuotekas, Direktyvoje dėl miesto nuotekų valymo1 nustatytas aiškus 
įpareigojimas rinkti ir valyti nuotekas visose gyvenviečių teritorijose (aglomeracijose), 
kuriose yra daugiau nei 2 000 gyventojų (arba, vartojant nuotekų užterštumo terminus, 
vadinamųjų gyventojų ekvivalentų (g. e.). Turimais duomenimis, Límin Chersonísou
gyvenvietė Chersoniso savivaldybėje viršija šią ribą ir todėl ši direktyva jai taikytina.

2009 m. liepos mėn. Komisija, remdamasi direktyvos 15 straipsniu, pareikalavo, kad 
valstybės narės pateiktų duomenis apie nuotekas. Gavusi ir įvertinusi šiuos duomenis, 
Komisija, viena vertus, papildomu pranešimu informuos Peticijų komitetą ir, kita vertus, kai 
tinkama, apsvarstys būtinus veiksmus dėl direktyvos nuostatų vykdymo užtikrinimo.

Kalbant apie maudyklų kokybę, Direktyvoje dėl maudyklų kokybės2 nustatyti maudyklų 
kokybės standartai ir įsipareigojimai reguliariai stebėti maudyklų kokybę ir pranešti apie 
stebėjimo duomenis. Palei Chersoniso savivaldybės pakrantę yra įvardytos ir reguliariai 
stebimos šešios maudyklos: Limin Chersonisou Enanti Hotel Eva, Limin Chersonisou Enanti 
Hotel Eri, Limin Chersonisou Hotel Silva Maris, Limin Chersonisou Star Beach, Limin 
Chersonisou Hotel Creta Maris ir Limin Chersonisou Enanti Taverna Acropolis. 2006, 2007 
ir 2008 m. maudymosi sezonų šiose maudyklose Chersoniso savivaldybėje stebėjimo 
duomenimis, padėtis atitinka Direktyvą dėl maudyklų kokybės, išskyrus Limin Chersonisou 
Hotel Creta Maris maudyklą, kuri 2008 m. maudymosi sezonu3 neatitiko standartų.

Gavusi ir įvertinusi reikiamus duomenis, Komisija iš karto Peticijų komitetui praneš apie savo 
išvadas. Be to, tuo metu jau turėtų būti gauti 2009 m. maudymosi sezono stebėjimo 
duomenys.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Dabar turimais 2009 m. maudymosi sezono duomenimis, paplūdimys, kuris neatitiko 
standartų per 2008 m. maudymosi sezoną (Limin Chersonisou Hotel Creta Maris), dabar 
atitinka ne tik Direktyvoje dėl maudyklų kokybės4 nustatytus privalomus kokybės 
reikalavimus, bet ir griežtesnius rekomenduojamus reikalavimus. Tokie patys rezultatai 
panešti ir apie paplūdimį Limin Chersonisou Hotel Silva Maris. Kalbant apie kitus 
paplūdimius, dėl bendros daugelyje Graikijos regionų vyraujančios problemos, t. y. 
nenumatytų vilkinimų pavesti atlikti stebėjimo programą, stebėjimo duomenų rinkiniai 
neišsamūs. Vis dėlto, kaip ankstesniais metais, iš atlikto stebėjimo matyti puiki atitiktis 
kokybės reikalavimams.

Kalbant apie nuotekų valymo klausimą, Chersoniso savivaldybę sudaro gyvenviečių teritorijų, 
esančių pakrantėje ir salos viduje, grupė. Kaip išdėstyta ankstesniame atsakyme, Direktyva 
dėl miesto nuotekų valymo5 taikoma tik gyvenviečių teritorijoms (aglomeracijoms), kuriose 

                                               
1 Direktyva 91/271/EEB, OL L 135, 1991 5 30.
2 Direktyva 76/160/EEB, OL L 1, 1976 2 5 ir 2006/7/EB, OL L 64, 2006 3 4..
3 http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-
1/bathing-water-data-viewer.
4 Direktyva 76/160/EEB, OL L 1, 1976 2 5 ir 2006/7/EB, OL L 64, 2006 3 4.
5 Direktyva 91/271/EEB, OL L 135, 1991 5 30.
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yra daugiau nei 2 000 gyventojų (arba vadinamųjų gyventojų ekvivalentų). Kartu atsakingos 
Graikijos valdžios institucijos taip pat turi teisėtą teisę projektuoti ir statyti savivaldybės 
nuotekų sistemą, kuria būtų tenkinami mažesnių gyvenviečių teritorijų poreikiai. Turimais 
duomenis (2009–2010 m. ataskaita), 71 proc. nuotekų taršos apkrovos (pavyzdžiui, dėl 
gyventojų ir turizmo veiklos) šiuo metu renkama kanalizacijos sistemose ir valoma 
Chersoniso nuotekų valymo įrenginyje, o 29 proc. renkama ir valoma individualiose arba 
kitose atitinkamose sistemose. Šiais skaičiais patvirtinama peticijoje pateikta informacija apie 
oro taršą kvapais, kai tuštinami pavienių namų nuotekų rinktuvai ir jų turinys išvežamas 
sunkvežimiu. Priminsime, kad Direktyvoje dėl miesto nuotekų valymo numatyta rinkti 
nuotekas naudojant surinkimo sistemas, tačiau leidžiama naudoti individualias sistemas arba 
kitas atitinkamas sistemas, jeigu jomis užtikrinamas toks pat vandens apsaugos lygis1. 
Chersoniso nuotekų valymo įrenginio konstrukcija ir nuotekų vežimas iš individualių 
surinktuvų sunkvežimiu į nuotekų valymo įrenginį atitinka direktyvos reikalavimus.

Remiantis naujausia turima informacija, šiuo metu nėra požymių, kad pažeisti ES teisės aktai 
dėl nuotekų arba dėl maudyklų vandens kokybės. Kiti pranešimai dėl miesto nuotekų valymo 
ir maudyklų vandens kokybės bus gauti 2011 m. viduryje ir 2011 m. birželio mėn.“

                                               
1 3 straipsnis


