
CM\903687LT.doc PE467.102v03-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1164/2010 dėl vandens taršos Portarijos savivaldybėje (Vidurio 
Graikija), kurią pateikė Graikijos pilietis Panagiotis Karabatsis veiksmų 
grupės „Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas rašo apie netinkamą nuotekų tvarkymą Portarijos savivaldybėje (Vidurio 
Graikija). Jis atkreipia dėmesį į tai, kad neišvalytos Portarijos nuotekos išleidžiamos į upę 
Mana, kurios vandenys, leidžiami per drėkinimo kanalus, skirti žemupyje esančių kaimų 
daržams ir sodams drėkinti. Nuotekos taip pat smarkiai teršia požeminį vandenį, todėl 
geriamasis vanduo iš komunalinio vandentiekio kelia pavojų sveikatai. Kadangi atsakingos 
Graikijos valdžios institucijos, į kurias veiksmų grupė jau kreipėsi, nesiėmė veiksmingų 
veiksmų padėčiai ištaisyti, peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų, kad 
būtų užtikrintas ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas vykdant minėtą veiklą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Komisija negavo jokių skundų dėl peticijos pateikėjo minėtų faktų. Remiantis peticijos 
pateikėjo pateikta informacija, šiuo atveju galėtų būti taikomos dvi direktyvos:

Dėl miesto nuotekų valymo



PE467.102v03-00 2/5 CM\903687LT.doc

LT

1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvoje 91/271/EEB1 dėl miesto nuotekų valymo 
nustatyta, kad nuotekas rinkti ir tvarkyti privaloma visose aglomeracijose, kuriose yra daugiau 
nei 2 000 gyventojų. Aglomeracijose, kuriose yra 2 000–15 000 gyventojų, miesto nuotekų 
surinkimo sistemos turėjo būti įrengtos iki 2005 m. gruodžio 31 d. Toks pat terminas įrengti 
miesto nuotekų surinkimo sistemas nustatytas aglomeracijoms, kuriose yra 2 000–10 000 
gyventojų.

Pagal Komisijos turimą informaciją Portarijos aglomeracija neatitinka šių kriterijų. Tačiau, 
kadangi tyrimo ataskaita, kurią parengė Magnisijos miesto prefektūros tarnybos, neatitinka 
oficialių Graikijos valdžios institucijų Komisijai perduotų duomenų, siekdama išsiaiškinti 
padėtį Komisija kreipsis į Graikijos valdžios institucijas prašydama patikslinti padėtį ir 
patikrinti, ar tinkamai laikomasi ES aplinkos teisės aktų reikalavimų.

Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

Pagal Direktyvą 98/83/EB2 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės reikia laikytis tam 
tikrų kokybės kriterijų. Be to, valstybės narės privalo reguliariai kontroliuoti žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybę ir vartotojams pateikti atnaujintus duomenis apie minėto vandens 
kokybę.

Direktyvos 4 straipsnyje nustatyta, kad sveikas ir švarus žmonėms vartoti skirtas vanduo yra 
tas,

"a) kuriame nėra jokių mikroorganizmų, parazitų ir bet kokių medžiagų, kurių skaičius arba 
koncentracijos gali kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai,
ir
b) kuris atitinka I priedo A ir B dalyse nustatytus minimalius reikalavimus,

ir jeigu valstybės narės, atsižvelgdamos į atitinkamas 58 ir 10 straipsnių nuostatas bei 
Sutartį, imasi visų kitų būtinų priemonių, užtikrinančių, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo 
atitiktų šios direktyvos reikalavimus.“

Tačiau Komisija, nepaisant minėtos direktyvos 13 straipsnyje nurodyto reikalavimo kas trejus 
metus pateikti ataskaitą, neturi jokios ataskaitos ar kito dokumento, pagal kurį būtų galima 
nustatyti, kad minėtos sąlygos Portarijos savivaldybėje nėra įgyvendintos. Taigi Komisija 
susisieks su Graikijos institucijomis ir paprašys pateikti naujausius duomenis. Gavusi 
duomenis Komisija juos įvertins.

Išvada

Komisija susisieks su Graikijos valdžios institucijomis siekdama patikrinti, ar laikomasi 
Direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo ir Direktyvoje 98/83/EB dėl žmonėms 
vartoti skirto vandens kokybės nurodytų reikalavimų.“

                                               
1 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
2 OL L 330, 1998 12 5, p. 32–54.
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4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Komisijos pastabos

Komisijos tarnybos išnagrinėjo Graikijos institucijų atsakymą ir padarė šias išvadas.

Dėl miesto nuotekų valymo
Pagal Komisijos surinktą informaciją Portarijos aglomeracijoje yra 2 730 gyventojų. Pagal 
Direktyvos 91/271/EEB 3 straipsnį aglomeracijose, kuriose yra 2 000–15 000 gyventojų, 
miesto nuotekų surinkimo sistemos turėjo būti pastatytos ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 
31 d.

Remdamasi Graikijos institucijų pateiktu atsakymu Komisija visų pirma norėtų pažymėti, 
kad, kaip nurodo šios institucijos, Portarijos aglomeracija nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. 
prijungta prie Volo aglomeracijos miesto nuotekų surinkimo sistemos ir kad yra vykdomas 
antrinis surinktų miesto nuotekų valymas prieš jas išpilant į Pagasitiko įlanką.

Tačiau atrodo, kad 2010 m. rugsėjo 22 d. Magnisijos prefektūros tarnybų parengta tyrimo 
ataskaita (du tyrimai atlikti 2010 m. rugsėjo 7 ir 9 d., taigi vėliau negu 2010 m. 
rugpjūčio mėn.) neatitinka šios informacijos, nes vienas iš būtinų veiksmų, nurodytų šioje 
ataskaitoje, yra „nedelsiant prijungti aglomeraciją prie Volo miesto surinkimo sistemos ir 
uždaryti seną surinkimo sistemą“.

Neatsižvelgdama į prijungimo prie Volo miesto surinkimo sistemos datą Komisija pažymi, 
kad Direktyvos 91/271/EEB 3 straipsnio reikalavimai dar nėra įgyvendinti, kaip tai pripažino 
pačios Graikijos institucijos. Iš tikrųjų nors prie Volo miesto surinkimo sistemos šiuo metu 
yra prijungti visi Portarijos aglomeracijos dideli visuomeniniai pastatai, tik nedidelė dalis 
aglomeracijos namų taip pat yra prie jos prijungta. Taigi Portarijos aglomeracijos daugumos 
namų nuotekos vis dar surenkamos naudojantis sena miesto nuotekų surinkimo sistema ir 
išpilamos į įvairius vandens šaltinius jų prieš tai visiškai nevalius.

Galiausiai remiantis Graikijos institucijų atsakymu atrodo, kad Portarijos aglomeracijos 
miesto nuotekų dalis, šiuo metu patenkanti į Volo aglomeracijos surinkimo sistemą, valoma 
laikantis Direktyvos 91/271/EEB (konkrečiai jos 4 straipsnio) reikalavimų. Taigi šiuo 
klausimu nėra jokio pažeidimo.

Kadangi Graikija nesilaiko nurodytos direktyvos reikalavimų, Komisija nusprendė dar kartą 
prašyti Graikijos institucijų informacijos norėdama patikrinti, ar: a) imtasi būtinų priemonių 
siekiant prie Volo aglomeracijos surinkimo sistemos prijungti visus Portarijos aglomeracijos 
namus; b) nebėra naudojama sena surinkimo sistema; c) visas surinktas vanduo vis dar 
valomas laikantis Direktyvos 91/271/EEB reikalavimų; ir d) atlikti nauji tyrimai, kuriuose 
padaryta išvada, kad surinkimo sistema veikia be sutrikimų (pvz., nėra nuotėkio) arba nėra 
kitų problemų.

Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės
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Atlikus įvairių 2010 m. paimtų mėginių analizę matyti, kad žmonėms vartoti skirtam 
vandeniui taikomų parametrų verčių (išvardytų Direktyvos 98/83/EEB I priedo A ir B dalyse) 
buvo laikomasi.

Tačiau taip pat galima konstatuoti, kad kai kuriuose šiuose mėginiuose I priedo C dalyje 
nurodyti parametrai („indikatoriniai parametrai“) viršyti. Direktyvos 98/83/EEB 5 straipsnio 
2 dalyje nurodoma: „I priedo C dalyje nurodytų parametrų vertės nustatomos tik tam, kad 
būtų vykdomas monitoringas ir kad būtų įvykdyti 8 straipsnyje nustatyti įsipareigojimai 
(straipsnyje minimi taisomieji veiksmai ir žmonėms vartoti skirto vandens naudojimo 
apribojimai).“

Galiausiai aptariant kiekvienos valstybės narės prievolę kas trejus metus skelbti žmonėms 
vartoti skirto vandens kokybės ataskaitą siekiant informuoti vartotojus (Direktyvos 98/83/EB 
13 straipsnio 2–3 dalys) reikia paminėti, kad 2008–2010 m. ataskaita turi būti paskelbta kitais 
kalendoriniais metais (2011 m.) ir pateikta Komisijai per du mėnesius nuo jos paskelbimo.

Taigi Komisija paprašys Graikijos institucijų informuoti apie taisomąsias priemones arba 
žmonėms vartoti skirto vandens naudojimo apribojimus, kurių imtasi, ir pateikti naujų 
mėginių, paimtų 2011 m., rezultatus.

Išvada
Komisija patikrins: a) ar nuo šiol įgyvendinamos Direktyvoje 91/271/EEB nurodytos 
prievolės; ir b) ar imtasi taisomųjų veiksmų arba apribotas žmonėms vartoti skirto vandens 
naudojimas pagal Direktyvos 98/83/EB 8 straipsnį ir atsižvelgiant į 2011 m. paimtus naujus 
mėginius patvirtinta, kad laikomasi Direktyvos 98/83/EEB I priedo A ir B dalyse išvardytų 
verčių.“

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Komisijos tarnybos išnagrinėjo Graikijos institucijų atsakymus ir padarė šias išvadas:

Dėl miesto nuotekų valymo

Portarijos aglomeracija nuo šiol yra prijungta prie Volo aglomeracijos miesto nuotekų 
surinkimo sistemos. Reikia pažymėti, kad miesto nuotekoms, surenkamoms šioje sistemoje, 
yra vykdomas tretinis valymas, t. y., griežtesnis negu nustatytas Direktyvos 91/271/EEB 
4 straipsnyje (atlikus minėtą valymą miesto nuotekas galima išleisti į pažeidžiamomis 
laikomas zonas). Nebėra naudojama sena surinkimo sistema.

Be to, per 2010 m. rugsėjo mėn. patikrinimą nustatyti pažeidimai ir kiti trūkumai buvo 
pašalinti:
– panaikintas miesto nuotekų rinkimo surenkamasis rezervuaras Kanalakyje;
– tame pačiame Kanalakio regione įrengta surinkimo sistema (su siurbimo įrenginiu), skirta 
keliems pastatams, kurie negalėjo būti prijungti tiesiogiai prie Volo aglomeracijos surinkimo 
sistemos;
– atlikta cheminė iš įvairių vietų paimtų mėginių reakcija, iš kurios matyti, kad nėra miesto 
nuotekų pėdsakų, net ir tose vietovėse, kur iš ankstesnių mėginių tai buvo nustatyta.
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Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

Atlikus įvairių 2010 m. ir 2011 m. pradžioje paimtų mėginių analizę matyti, kad žmonėms 
vartoti skirtam vandeniui taikomų parametrų verčių (išvardytų Direktyvos 98/83/EEB I priedo 
A ir B dalyse) buvo laikomasi.

Dėl kai kurių mėginių, kuriuose I priedo C dalyje nurodyti parametrai („indikatoriniai 
parametrai“) buvo viršyti, reikia priminti, kad pagal Direktyvos 98/83/EEB 5 straipsnio 2 dalį:
„I priedo C dalyje nurodytų parametrų vertės nustatomos tik tam, kad būtų vykdomas 
monitoringas ir kad būtų įvykdyti 8 straipsnyje nustatyti įsipareigojimai (straipsnyje minimi 
taisomieji veiksmai ir žmonėms vartoti skirto vandens naudojimo apribojimai).“

Graikijos valdžios institucijos savo atsakymuose informavo Komisiją apie taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi siekiant ištaisyti šį trūkumą. Taip pat iš jų atsakymų matyti, kad 
pagrindiniame rezervuare (kuris yra tiesiogiai sujungtas su Mana upės vandens srove) įrengta 
natrio hipochlorito aptikimo sistema.

Išvada

Atrodo, kad Graikijos valdžios institucijos ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad būtų pašalinti 
1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo ir 
Direktyvoje 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės nuostatų pažeidimai.“


