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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1341/2009, ingediend door Maria Karagiannaki (Griekse 
nationaliteit), over een aantal problemen in Griekenland en op Kreta

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift bestaat uit honderden handgeschreven bladzijden waarin indienster een 
aantal problemen in Griekenland en met name op Kreta beschrijft, waaronder enkele 
persoonlijke problemen. Indienster beweert onder andere dat er op Kreta illegale verkoop van 
tabakswaren plaatsvindt en dat de Griekse massamedia onbetrouwbaar zijn. Verder verwijst 
indienster naar de ernstige verontreiniging van de Griekse kusten en het zeemilieu door 
illegale lozing van vloeibare afvalstoffen en pleit zij voor meer bewustzijn omtrent de 
schadelijke effecten van roken op de gezondheid. Indienster beklaagt zich erover dat de 
Europese Commissie, waartoe zij zich eerder reeds heeft gewend, haar heeft meegedeeld dat 
de Commissie niet heeft kunnen vaststellen dat de door indienster aan de orde gestelde 
kwesties niet-naleving van EU-wetgeving inhouden en dat het moeilijk was om vast te stellen 
welke verwachting indienster had ten aanzien van hoe de Europese Commissie zou kunnen 
ingrijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indienster beweert dat in de gemeente Chersonissos ondanks EU-wetgeving en aanzienlijke 
financiering door de EU afvalwater onvoldoende wordt opgevangen en gezuiverd. Voorts 
beweert indienster dat de veronderstellingen voor de planning van de grootte van het 
zuiveringsstation te hoog lagen, hetgeen indienster wijt aan de hoop om van de EU meer 
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financiering te krijgen. Indienster beweert dat door nalatigheid van de gemeente afvalwater uit 
het deel Límin Chersonísou van de gemeente ondergronds en in de zee wordt geloosd, wat 
een slechte waterkwaliteit aan de stranden van de gemeente tot gevolg heeft.

Wat betreft afvalwater legt de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1 een 
duidelijke verplichting vast om afvalwater op te vangen en te behandelen in alle 
woongebieden ("agglomeraties") van meer dan 2 000 inwoners (of het equivalent in 
verontreiniging van afvalwater, zogenaamde "inwonerequivalenten", i.e.). Volgens de 
beschikbare cijfers overstijgt het woongebied Límin Chersonísou van de gemeente 
Chersonissos deze drempelwaarde en is bijgevolg de richtlijn van toepassing.

De Commissie heeft in juli 2009 op basis van artikel 15 van de richtlijn lidstaten om 
afvalwatergegevens verzocht. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn en zijn beoordeeld, zal 
de Commissie enerzijds de Commissie verzoekschriften in een aanvullende mededeling op de 
hoogte brengen, en anderzijds, waar het past, de nodige stappen voor handhaving in 
overweging nemen.

Wat betreft de kwaliteit van zwemwater legt de zwemwaterrichtlijn2 kwaliteitsnormen vast 
voor zwemwater en verplichtingen om de kwaliteit van het zwemwater regelmatig te 
controleren en om de controlegegevens te rapporteren. Aan de kustlijn van de gemeente 
Chersonissos zijn zes zones met zwemwater aangeduid, die regelmatig worden gecontroleerd: 
Limin Chersonisou Enanti Hotel Eva, Limin Chersonisou Enanti Hotel Eri, Limin 
Chersonisou Hotel Silva Maris, Limin Chersonisou Star Beach, Limin Chersonisou Hotel 
Creta Maris en Limin Chersonisou Enanti Taverna Acropolis. Uit de controleresultaten die 
voor deze zwemwaters in de gemeente Chersonissos beschikbaar zijn voor de badseizoenen 
van 2006, 2007 en 2008 blijkt dat de zwemwaterrichtlijn is nageleefd, behalve voor het 
zwemwater “Limin Chersonisou Hotel Creta Maris”, waar voor het badseizoen van 20083 de 
normen niet werden nageleefd.

Zodra de gevraagde gegevens beschikbaar zijn en zijn beoordeeld, zal de Commissie de 
Commissie verzoekschriften inlichten over haar bevindingen. Voorts zouden tegen die tijd de 
controleresultaten voor het badseizoen van 2009 ook beschikbaar moeten zijn.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

Volgens de gegevens die nu beschikbaar zijn voor het badseizoen van 2009 haalde het strand 
dat in het badseizoen van 2008 niet aan de eisen voldeed ("Limin Chersonisou Hotel Creta 
Maris") nu niet alleen de verplichte waarden van de zwemwaterrichtlijn4, maar ook de 
strengere, aanbevolen waarden. Hetzelfde resultaat is gemeld voor het strand "Limin 
Chersonisou Hotel Silva Maris". Wat betreft de andere stranden, heeft een algemeen probleem 
dat zich in veel Griekse regio's voordoet, namelijk onvoorziene vertraging bij de uitvoering 
van het controleprogramma, geleid tot onvolledige controlegegevens. De uitslag van de 
controle toont echter, net als in voorgaande jaren, aan dat de normen uitstekend worden 

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG, PB L135 van 30.5.1991.
2 Richtlijn 76/160/EEG, PB L 31 van 5.2.1976, en Richtlijn 2006/7/EG, PB L 64 van 4.3.2006.
3 http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/bathing-water-data-
viewer
4 Richtlijn 76/160/EEG, PB L 31 van 5.2.1976, en 2006/7/EG, PB L 64 van 4.3.2006.
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nageleefd.

Wat betreft de behandeling van afvalwater, bestaat de gemeente Chersonissos uit een reeks 
woongebieden, zowel aan de kust als in het binnenland van het eiland. Zoals uiteengezet in 
een eerdere mededeling, is de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1 alleen 
van toepassing op woongebieden ("agglomeraties") met meer dan 2 000 
inwoners/"inwonerequivalenten". Tegelijkertijd hebben de verantwoordelijke Griekse 
autoriteiten het legitieme recht om een gemeentelijk afvalwatersysteem te ontwerpen en te 
bouwen dat ook aan de behoeften van de kleinere woongebieden voldoet. Volgens de nu 
beschikbare cijfers (controleprocedure 2009/2010) wordt op dit moment 71% van de 
vervuilingswaarde van afvalwater (zoals afkomstig van inwoners en toerisme) verzameld door 
rioleringen en behandeld in de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Chersonissos, terwijl de 
resterende 29% wordt verwerkt door particuliere of andere toepasselijke installaties. Deze 
cijfers staven de informatie in het verzoekschrift over de stankoverlast als gevolg van het 
legen van de afvalwaterverzamelputten van afzonderlijke huizen en de verwijdering van de 
inhoud daarvan per vrachtwagen. Het wordt in herinnering gebracht dat de richtlijn inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater voorziet in de verzameling van afvalwater middels een 
verzamelsysteem, maar dat het particuliere systemen of andere toepasselijke systemen 
toestaat, mits deze hetzelfde waterbeschermingsniveau realiseren2. Het ontwerp van de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie in Chersonissos blijkt in overeenstemming te zijn met de 
richtlijn en dit geldt ook voor het transport van afvalwater per vrachtwagen vanuit particuliere 
verzamelputten naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Op basis van de meest recente beschikbare informatie is er op dit moment geen aanwijzing 
voor een schending van communautaire wetgeving inzake afvalwater of de kwaliteit van 
zwemwater. Verdere rapporten over de zuivering van stedelijk afvalwater en de kwaliteit van 
zwemwater zullen respectievelijk medio 2011 en juni 2011 beschikbaar zijn.

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG, PB L135 van 30.5.1991.
2 Artikel 3.


