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Dotyczy: Petycji 1341/2009, którą złożyła Maria Karagiannaki (Grecja) w sprawie 
licznych problemów w Grecji i na Krecie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję złożyła kilkaset zapisanych ręcznie stron, przedstawiając liczne problemy 
w Grecji, a w szczególności na Krecie, w tym wiele problemów osobistych. Twierdzi ona, że 
na Krecie nielegalnie sprzedaje się wyroby tytoniowe, a greckie środki masowego przekazu 
nie są wiarygodne. Składająca petycję odnosi się też do poważnego zanieczyszczenia 
kreteńskiego wybrzeża i środowiska morskiego w wyniku nielegalnych zrzutów ścieków 
i wzywa do podjęcia zwiększonych wysiłków zmierzających do zwiększenia świadomości 
szkodliwych skutków palenia dla zdrowia. Składająca petycję twierdzi, że Komisja, z którą 
już się kontaktowała, poinformowała ją, iż nie jest w stanie stwierdzić, czy poruszane kwestie 
stanowią przykład nieprzestrzegania prawodawstwa UE. Trudno jest też ustalić, podjęcia 
jakich działań składająca petycję oczekuje od Komisji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składająca petycję twierdzi, że mimo prawodawstwa unijnego i znaczącego finansowania ze 
strony UE ścieki w gminie Chersonissos nie są w wystarczający sposób zbierane. Składająca 
petycję twierdzi też, że założenia planistyczne dotyczące wielkości oczyszczalni były 
wygórowane, co przypisuje ona dążeniu do otrzymania większych funduszy UE. Składająca 
petycję utrzymuje, że w wyniku zaniedbań gminy ścieki pochodzące z dzielnicy Límin 
Chersonísou odprowadzane są pod ziemię i do morza, co sprawiło, że wody wzdłuż plaż w tej 



PE440.078/REV. 2/3 CM\853691PL.doc

PL

gminie są niskiej jakości. 

W odniesieniu do ścieków dyrektywa dotycząca ścieków komunalnych1wprowadza wyraźny 
obowiązek zbierania i oczyszczania ścieków ze wszystkich osiedli mieszkalnych 
(„aglomeracji”) o liczbie mieszkańców przekraczającej 2000 (lub równoważnej w odniesieniu 
do zanieczyszczenia ściekami, tak zwanej „równoważnej liczbie mieszkańców”, RLM). 
Zgodnie z dostępnymi danymi liczbowymi osiedle mieszkalne Límin Chersonísou w gminie 
Chersonissos znajduje się powyżej tego progu, a zatem przedmiotowa dyrektywa ma 
zastosowanie.

Na podstawie art. 15 przedmiotowej dyrektywy w lipcu 2009 roku Komisja zwróciła się do 
państw członkowskich z wnioskiem o przekazanie danych na temat ścieków. Natychmiast po 
otrzymaniu tych danych i dokonaniu ich oceny Komisja z jednej strony poinformuje Komisję 
Petycji w komunikacie uzupełniającym, z drugiej zaś, jeżeli to konieczne, rozważy podjęcie 
niezbędnych działań wykonawczych.

Jeśli chodzi o jakość wody w kąpieliskach, dyrektywa dotycząca jakości wody w 
kąpieliskach2ustanawia normy jakości dla wód w kąpieliskach, obowiązki w zakresie 
regularnego monitorowania jakości wód w kąpieliskach oraz przekazywania danych z tego 
monitoringu. Wzdłuż linii brzegowej w gminie Chersonissos wytyczonych zostało i jest 
regularnie monitorowanych sześć kąpielisk: Limin Chersonisou Enanti Hotel Eva, Limin 
Chersonisou Enanti Hotel Eri, Limin Chersonisou Hotel Silva Maris, Limin Chersonisou Star 
Beach, Limin Chersonisou Hotel Creta Maris oraz Limin Chersonisou Enanti Taverna 
Acropolis. Dostępne wyniki monitoringu odnoszące się do wód w tych kąpieliskach w gminie 
Chersonissos w sezonach kąpielowych 2006, 2007 i 2008 wskazują na zgodność z dyrektywą 
dotyczącą jakości wody w kąpieliskach. Wyjątkiem są wody w kąpielisku „Limin 
Chersonisou Hotel Creta Maris” w sezonie kąpielowym 20083, których jakość okazała się 
niezgodna z normami.

Natychmiast po udostępnieniu i dokonaniu oceny żądanych danych Komisja poinformuje 
Komisję Petycji o swoich wnioskach. Ponadto w tym czasie powinny być dostępne wyniki 
monitoringu dotyczące sezonu kąpielowego 2009.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Zgodnie z dostępnymi obecnie danymi dotyczącymi sezonu kąpielowego 2009 plaża, która w 
sezonie kąpielowym 2008 nie spełniała wymogów („Limin Chersonisou Hotel Creta Maris”), 
wykazuje teraz zgodność nie tylko z obowiązkowymi wartościami zapisanymi w dyrektywie 
dotyczącej jakości wody w kąpieliskach4, lecz także z bardziej rygorystycznymi wartościami 
zalecanymi. Taki sam wynik uzyskano w odniesieniu do plaży „Limin Chersonisou Hotel 
Silva Maris”. W przypadku pozostałych plaż na skutek powszechnego problemu, który 
występuje w wielu regionach Grecji, tj. nieprzewidzianych opóźnień w procesie zamawiania 
programu monitoringu, uzyskano niekompletne zbiory danych z monitoringu. Jednak wynik 

                                               
1 Dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L 135 z 30.5.1991.
2 Dyrektywa 76/160/EWG, Dz.U. L 31 z 5.2.1976 oraz dyrektywa 2006/7/WE, Dz.U. L 64 z 4.3.2006.
3 http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/bathing-water-data-

viewer.
4 Dyrektywa 76/160/EWG, Dz.U. L 31 z 5.2.1976 oraz dyrektywa 2006/7/WE, Dz.U. L 64 z 4.3.2006.
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przeprowadzonego monitoringu, podobnie jak w poprzednich latach, wykazuje idealną 
zgodność.

W odniesieniu do kwestii oczyszczania ścieków w skład gminy Chersonissos wchodzi szereg 
obszarów mieszkalnych, zarówno na wybrzeżu, jak i w głębi lądu. Jak zaznaczono w 
poprzednim komunikacie, dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych1ma 
zastosowanie tylko wobec obszarów mieszkalnych („aglomeracji”) o liczbie mieszkańców / 
„równoważnej liczbie mieszkańców” większej niż 2000. Jednocześnie odpowiedzialnym 
władzom greckim przysługuje prawo projektowania i budowy komunalnego systemu 
kanalizacji uwzględniającego również potrzeby mniejszych obszarów mieszkalnych. Zgodnie 
z obecnie dostępnymi danymi (sprawozdanie 2009/2010) 71% ładunku zanieczyszczeń w 
ściekach (jak te pochodzące od mieszkańców lub z działalności turystycznej) jest teraz
zbierane w ramach systemów kanalizacji i oczyszczane w oczyszczalni ścieków w 
Chersonissos, natomiast zebranie i oczyszczenie pozostałych 29% leży w gestii 
indywidualnych osób lub jest objęte innymi odpowiednimi systemami. Liczby te 
potwierdzałyby zawartą w petycji informację dotyczącą uciążliwości powodowanych 
przykrym zapachem występującym w trakcie opróżniania dołów kloacznych przy 
poszczególnych domach i usuwania ich zawartości samochodem ciężarowym. Należy 
przypomnieć, że w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych przewidziane 
jest zbieranie ścieków w ramach systemu kanalizacyjnego, zezwala się jednak na 
funkcjonowanie pojedynczych systemów lub innych właściwych systemów, jeśli przy ich 
pomocy uzyskany zostanie ten sam poziom ochrony wód.2 Projekt oczyszczalni ścieków w 
Chersonissos, jak również transportowanie samochodem ciężarowym ścieków z 
indywidualnych dołów kloacznych do oczyszczalni ścieków wydają się zgodne z 
przedmiotową dyrektywą.

Na podstawie aktualnych informacji nie można obecnie stwierdzić naruszenia prawodawstwa 
UE zarówno w dziedzinie oczyszczania ścieków jak i odnośnie do jakości wody w 
kąpieliskach. Dalsze sprawozdania dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych i jakości 
wód w kąpieliskach zostaną udostępnione odpowiednio w połowie 2011 r. i w czerwcu 
2011 r.

                                               
1 Dyrektywa 91/271/EWG, Dz.U. L 135 z 30.5.1991.
2 Artykuł 3.


