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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1341/2009, adresată de Maria Karagiannaki, de cetățenie elenă, 
privind o serie de probleme din Grecia și Creta

1. Rezumatul petiției

Petiționara a trimis câteva sute de pagini scrise de mână în care ea subliniază o serie de 
probleme din Grecia, în special din Creta, în care prezintă o serie de probleme personale.
Printre altele, petiționara susține că în Creta se vând ilegal produse de tabac și că informațiile 
din mijloacele de informare în masă din Grecia nu sunt credibile. Aceasta face referire, de 
asemenea, la poluarea gravă a litoralului din Creta și a mediului marin din cauza deversărilor 
ilegale de deșeuri lichide și solicită să se depună mai multe eforturi pentru a se conștientiza 
mai bine efectele novice ale fumatului asupra sănătății. Petiționara deplânge faptul că Comisia 
Europeană, căreia i s-a adresat deja, a informat-o că nu s-a putut stabili faptul că problemele 
prezentate de petiționară reprezintă o încălcare a legislației Uniunii Europene și că a fost 
dificil să se stabilească maniera în care se aștepta petiționara să intervină Comisia Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționara susține că apele reziduale din municipalitatea Chersonissos sunt colectate și tratate 
insuficient, contrar legislației comunitare și în ciuda finanțării considerabile primite din partea 
UE. În plus, petiționara susține că ipotezele de planificare legate de mărimea stației de epurare 
au fost supradimensionate, petiționara atribuind acest fapt dorinței de a beneficia de o sumă 
mai ridicată de finanțare din partea UE. Drept consecință a neglijenței municipalității, 
petiționara susține că apele reziduale din zona Límin Chersonísou a municipalității sunt 
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deversate în pânza freatică și în mare, ceea ce ar conduce la un nivel redus de calitate a apei 
de-a lungul plajelor municipalității.

În ceea ce privește apele reziduale, Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale1

stabilește o obligație clară cu privire la colectarea apelor reziduale și epurarea apelor reziduale 
în toate așezările („aglomerări”) cu mai mult de 2 000 de locuitori (sau echivalentul în termeni 
de poluare a apelor reziduale, așa-numitele „echivalent-locuitor”, EL). Conform cifrelor 
disponibile, zona de așezări Límin Chersonísou a municipalității Chersonissos depășește acest 
prag și, ca urmare, directiva este aplicabilă.
În temeiul articolului 15 din directivă, Comisia a solicitat statelor membre, în iulie 2009, date 
cu privire la apele reziduale. După primirea și evaluarea datelor, Comisia va informa Comisia 
pentru petiții printr-o comunicare complementară și, după caz, va lua în considerare măsurile 
necesare de punere în aplicare.

Cu privire la calitatea apei pentru scăldat, Directiva privind calitatea apei pentru scăldat2

stabilește standarde referitoare la apa pentru scăldat, precum și obligații de monitorizare 
periodică a calității apei pentru scăldat și de raportare a datelor obținute în urma 
monitorizărilor. Există șase zone de apă pentru scăldat desemnate și monitorizate periodic de-
a lungul liniei de coastă a municipalității Chersonissos: Límin Chersonísou Enanti Hotel Eva, 
Limin Chersonisou Enanti Hotel Eri, Limin Chersonisou Hotel Silva Maris, Limin 
Chersonisou Star Beach, Limin Chersonisou Hotel Creta Maris și Limin Chersonisou Enanti 
Taverna Acropolis. Rezultatele disponibile în urma monitorizărilor pentru sezoanele de 
scăldat din 2006, 2007 și 2008 referitoare la aceste zone de apă pentru scăldat care aparțin 
municipalității Chersonissos demonstrează respectarea Directivei privind calitatea apei pentru 
scăldat, cu excepția cazului „Limin Chersonisou Hotel Creta Maris”, în care, pentru sezonul 
de scăldat din 20083 calitatea apei pentru scăldat din zonă nu a respectat standardele.

Imediat după primirea și evaluarea datelor solicitate, Comisia va informa Comisia pentru 
petiții cu privire la concluziile sale. În plus, la data respectivă ar trebui să fie disponibile și 
rezultatele monitorizării pentru sezonul de scăldat din 2009.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Conform informațiilor disponibile la momentul actual cu privire la sezonul de scăldat din 
2009, plaja care, în sezonul de scăldat 2008, nu se afla în conformitate cu standardele 
prevăzute („Limin Chersonisou Hotel Creta Maris”), respecta în 2009 atât valorile obligatorii 
stabilite de Directiva privind calitatea apei pentru scăldat4, cât și valorile recomandate, mai 
severe. Același lucru s-a constatat și cu privire la plaja „Limin Chersonisou Hotel Silva 
Maris”. Cu privire la alte plaje, o problemă generală predominantă în multe regiuni din 
Grecia, de exemplu, întârzieri neprevăzute cu privire la punerea în funcțiune a programului de 
monitorizare, a determinat seturi incomplete de informații de monitorizare. Cu toate acestea, 
în urma monitorizării efectuate, s-a constatat, ca și în anii anteriori, o respectare excelentă a 

                                               
1 Directiva 91/271/CEE, JO L 135, 30.5.1991.
2 Directivele 76/160/CEE, JO L 31, 5.2.1976 și 2006/7/CE, JO 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 Directivele 76/160/CEE, JO L 31, 5.2.1976 și 2006/7/CE, JO L 64, 4.3.2006.
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standardelor.

În ceea ce privește aspectul referitor la tratarea apelor reziduale, municipalitatea Chersonissos 
este formată din mai multe așezări, situate atât pe coastă, cât și în interiorul insulei. Conform 
comunicării anterioare, Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale1 se aplică doar în 
cazul așezărilor („aglomerări”) cu mai mult de 2 000 de locuitori/ „echivalent-locuitor”. În 
același timp, autoritățile elene responsabile au dreptul legal de a proiecta și de a construi un 
sistem de tratare a apelor reziduale municipale abordând, de asemenea, nevoile așezărilor mai 
mici. Conform cifrelor disponibile la momentul actual (exercițiul de raportare 2009/2010), 
71 % din cantitatea de apelor reziduale poluate (precum cele provenite de la locuitori sau 
rezultate în urma activităților turistice) este colectată de sisteme de canalizare și tratată în 
cadrul stației de tratare a apelor reziduale din Chersonissos, în timp ce restul de 29 % este 
gestionată de sisteme individuale sau de alte sisteme adecvate. Aceste date ar sprijini 
informațiile furnizate de petiție cu privire la mirosurile urâte provenite în urma vidanjării 
foselor septice ale fiecărei locuințe și a transportării cu vidanja a conținutului eliminat.
Trebuie reamintit faptul că Directiva privind tratarea apelor reziduale urbane prevede 
colectarea apelor reziduale prin intermediul unui sistem de colectare; cu toate acestea, 
Directiva permite utilizarea de sisteme individuale sau de altfel de sisteme adecvate dacă 
acestea ating același nivel privind protecția apelor.2 Atât proiectul privind stația de tratare a 
apelor reziduale din Chersonissos, cât și transportarea cu vidanja a apei reziduale din fosele 
septice individuale până la stația de tratare a apelor reziduale par a fi în conformitate cu 
directiva.

Pe baza ultimelor informații disponibile, la momentul actual, nu există indicații privind 
încălcarea legislației UE referitoare la calitatea apelor reziduale sau a apelor pentru scăldat.
La jumătatea anului 2011 și, respectiv, în iunie 2011 vor fi disponibile rapoarte suplimentare 
privind tratarea apelor reziduale urbane și calitatea apelor pentru scăldat.

                                               
1 Directiva 91/271/CEE, JO L 135, 30.5.1991.
2 Articolul 3.


