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Temats: Lūgumraksts Nr. 1341/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgā Maria 
Karagiannaki, par daudzām problēmām Grieķijā un Krētā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir iesniegusi vairākus simtus ar roku rakstītu lapu, izklāstot daudzas 
problēmas Grieķijā un it īpaši Krētā, ieskaitot vairākas personīgas problēmas. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka tabakas izstrādājumi Krētā tiek pārdoti nelikumīgi un ka Grieķijas 
plašsaziņas līdzekļi nav uzticami. Viņa arī norāda uz nopietnām piesārņojuma problēmām 
Krētas piekrastē un jūras vidē, kas radušās nelegālas notekūdeņu iepludināšanas rezultātā, un 
aicina pielikt lielākas pūles, lai palielinātu informētību par smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz 
veselību. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Komisija, ar ko viņa jau ir sazinājusies, viņu 
informēja, ka nav iespējams pierādīt, ka problēmas, ko lūgumraksta iesniedzēja izklāsta, rada 
neatbilstību ES tiesību aktiem, un ka bija grūti noteikt, kā lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai 
Komisija iejaucas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 22. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā.

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka notekūdeņi Chersonissos pašvaldībā netiek 
pietiekami savākti un attīrīti, neskatoties uz spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un ES 
piešķirto ievērojamo finansējumu. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka plānošanas 
pieņēmumi attiecībā uz attīrīšanas iekārtas lielumu bija pārāk augsti, un dažas lietas 
lūgumraksta iesniedzēja saista ar centieniem saņemt lielāku ES finansējumu. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka pašvaldības nolaidības dēļ notekūdeņi no pašvaldības Límin 
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Chersonísou daļas tiek novadīti pazemē un jūrā, kas pasliktina ūdens kvalitāti pašvaldības 
piekrastē. 

Attiecībā uz notekūdeņiem Direktīvā par komunālo notekūdeņu attīrīšanu1 ir skaidri noteikts 
pienākums veikt notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu visās apdzīvotās vietās („aglomerācijās”) 
ar vairāk nekā 2000 iedzīvotāju (vai līdzvērtīgs notekūdeņu piesārņojums, tā saucamais 
„cilvēka ekvivalents” — c. e.). Saskaņā ar pieejamajiem datiem Chersonissos pašvaldības 
apdzīvotā vieta Límin Chersonísou ir pārsniegusi šo slieksni, un tādēļ direktīva ir 
piemērojama.

Komisija 2009. gada jūlijā, pamatojoties uz direktīvas 15. pantu, nosūtīja dalībvalstīm 
pieprasījumu sniegt datus par notekūdeņiem. Tiklīdz šie dati būs pieejami un tiks novērtēti, 
Komisija, no vienas puses, informēs Lūgumrakstu komiteju, sagatavojot papildu paziņojumu, 
un, no otras puses, ja būs nepieciešams, apsvērs vajadzīgos piespiedu pasākumus.

Attiecībā uz peldvietu ūdeņiem Peldvietu ūdens direktīvā2 ir noteikti peldvietu ūdens 
kvalitātes standarti un pienākumi veikt regulāru peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu un 
ziņot par monitoringa datiem. Chersonissos pašvaldībā ir noteiktas sešas peldvietas, un to 
ūdens tiek regulāri kontrolēts visā piekrastē: Limin Chersonisou Enanti Hotel Eva, Limin 
Chersonisou Enanti Hotel Eri, Limin Chersonisou Hotel Silva Maris, Limin Chersonisou Star 
Beach, Limin Chersonisou Hotel Creta Maris un Limin Chersonisou Enanti Taverna 
Acropolis. Pieejamie monitoringa rezultāti par peldvietu ūdeņiem Chersonissos pašvaldībā 
2006., 2007. un 2008. gada peldsezonā rāda atbilstību Direktīvai par peldvietu ūdens kvalitāti, 
izņemot to, ka peldvietas „Limin Chersonisou Hotel Creta Maris” ūdens 2008. gada 
peldsezonā3 neatbilda standartiem.

Tiklīdz pieprasītie dati būs pieejami un novērtēti, Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju 
par saviem secinājumiem. Turklāt tajā laikā jābūt pieejamiem arī 2009. gada peldsezonas 
monitoringa rezultātiem.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Saskaņā ar šobrīd pieejamajiem 2009. gada peldsezonas datiem pludmale, kas 2008. gada 
peldsezonā neatbilda standartiem („Limin Chersonisou Hotel Creta Maris”), tagad bija 
atbilstīga ne vien Peldvietu ūdens kvalitātes direktīvas4 obligātajiem parametriem, bet arī
stingrākajiem ieteiktajiem parametriem. Tādu pašu rezultātu uzrādīja dati par „Limin 
Chersonisou Hotel Silva Maris” pludmali. Attiecībā uz pārējām pludmalēm galvenā 
problēma, kas valda daudzos Grieķijas reģionos, t. i., neparedzētas kavēšanās uzraudzības 
programmu pasūtīšanā, radīja nepilnīgas uzraudzības datu kopas. Tomēr veiktās pārbaudes 
rezultāti, līdzīgi kā iepriekšējos gados, uzrāda teicamu atbilstību.

Attiecībā uz jautājumu par notekūdeņu attīrīšanu Chersonissos pašvaldību veido dažādas 

                                               
1 Direktīva 91/271/EEK, OV L 135, 30.5.1991.
2 Direktīva 76/160/EEK, OV L 31, 5.2.1976. un 2006/7/EK, OV L 64, 4.3.2006.
3 http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-
1/bathing-water-data-viewer
4 Direktīva 76/160/EEK, OV L 31, 5.2.1976. un 2006/7/EK, OV L 64, 4.3.2006.
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apdzīvotās vietas gan piekrastē, gan salas iekšienē. Kā norādīts iepriekšējā paziņojumā, 
Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu1 ir piemērojama tikai tām apdzīvotām vietām 
(„aglomerācijām”), kurās iedzīvotāju skaits / cilvēka ekvivalents pārsniedz 2000. Tajā pašā 
laikā atbildīgajām Grieķijas varas iestādēm ir likumīgas tiesības izplānot un izbūvēt tādu 
komunālo notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, kas apmierina arī mazākas apdzīvotās vietas. 
Saskaņā ar šobrīd pieejamiem datiem (2009/2010. gadā izstrādātie ziņojumi) attīrīšanas 
sistēmas patlaban uzņem 71 % no notekūdeņu radītā piesārņojuma slodzes (piemēram, 
iedzīvotāju darbības vai tūrisma rezultātā) un tos attīra Chersonissos notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtā, bet atlikušos 29 % uzņem individuālās vai citas piemērotas sistēmas. Šie rādītāji 
papildinās lūgumrakstā ietverto informāciju par smaku, kas izplatās, iztukšojot privātmāju 
notekūdeņu savākšanas akas un izsūknējot aku saturu ar kravas automašīnu. Atgādinājumam, 
Direktīvā par komunālo notekūdeņu attīrīšanu paredzēts, ka notekūdeņus savāc notekūdeņu 
savākšanas sistēmā, tomēr direktīva ļauj izmantot individuālas sistēmas vai citas piemērotas 
sistēmas, kas nodrošina to pašu vides aizsardzības līmeni2. Chersonissos notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas projekts šķiet atbilstīgs direktīvai tāpat kā notekūdeņu transportēšana ar 
kravas automašīnu no individuālajām notekūdeņu savākšanas akām uz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu.

Pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju, pašlaik nav nekādu norāžu, ka būtu pārkāpti 
ES tiesību akti notekūdeņu vai peldvietu ūdens kvalitātes jomā. Turpmākie ziņojumi par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu un peldvietu ūdens kvalitāti būs pieejami attiecīgi 2011. gada 
vidū un 2011. gada jūnijā.

                                               
1 Direktīva 91/271/EEK, OV L 35, 30.5.1991.
2 3. pants


