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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1164/2010, ko „Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis” rīcības 
grupas vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Panagiotis Karabatsis, par 
ūdens piesārņojumu Portarijas pašvaldībā Grieķijas centrālajā daļā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz neatbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanu Portarijas 
pašvaldībā Grieķijas centrālajā daļā. Viņš norāda, ka notekūdeņi no Portarijas neattīrīti tiek 
novadīti Manas upē, no kurienes ūdeņi, izmantojot apūdeņošanas kanālus, tiek novirzīti to 
ciemu sakņu dārzu un augļu dārzu laistīšanai, kas atrodas zemākās vietās. Notekūdeņi arī rada 
nopietnu gruntsūdens piesārņojumu un padara dzeramo ūdeni no komunālā ūdensvada par 
apdraudējumu veselībai. Tā kā atbildīgās Grieķijas varas iestādes, pie kurām iepriekš minētā 
rīcības grupa jau vērsusies, nav veikušas nekādus pasākumus šai situācijā, lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties un nodrošināt ES vides tiesību aktu īstenošanu 
attiecībā uz minētajām darbībām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Komisija nav iepriekš saņēmusi nekādas sūdzības attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja 
minētajiem faktiem. Balstoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, varētu būt 
piemērojamas divas direktīvas.

Attiecībā uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu
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Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK1 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
paredz pienākumu veikt komunālo notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu visās aglomerācijās, 
kuru cilvēka ekvivalents (c.e.) ir 2000 un vairāk. Termiņa beigu datums komunālo 
notekūdeņu kanalizācijas sistēmas nodrošināšanai aglomerācijās, kuru c. e. ir starp 2000 un 
15 000, ir 2005. gada 31. decembris. Tas pats datums ir paredzēts arī attiecībā uz komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu aglomerācijās, kuru c. e. ir starp 2000 un 10 000.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošajiem datiem Portarijas aglomerācija neatbilst šim 
nosacījumam. Tomēr, tā kā Magnisijas prefektūras dienestu izstrādātais analītiskais ziņojums 
ir pretrunā ar oficiālajiem datiem, kurus Grieķijas varas iestādes ir pārsūtījušas Komisijai, tā 
vērsīsies pie Grieķijas varas iestādēm, lai noskaidrotu situāciju un pārbaudītu, vai ir ievērotas 
ES vides tiesību aktos noteiktās prasības.

Attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti

Saskaņā ar Direktīvu 98/83/EK2 par dzeramā ūdens kvalitāti ir jāievēro daži kvalitātes 
kritēriji. Turklāt dalībvalstīm ir pienākums regulāri pārbaudīt dzeramā ūdens kvalitāti un 
sniegt patērētājiem atjauninātus datus par minētā ūdens kvalitāti.

Direktīvas 4. pantā apstiprināts, ka dzeramais ūdens uzskatāms par pilnvērtīgu un tīru, ja:

„a) tajā nav nekādu mikroorganismu un parazītu un nekādu vielu, kas noteiktā skaitā vai 
koncentrācijā potenciāli var apdraudēt cilvēku veselību,
un
b) tas atbilst minimālajām prasībām, kas noteiktas I pielikuma A un B daļā;

un ja saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem 5. līdz 8. un 10. punktā un saskaņā ar Līgumu 
dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dzeramais ūdens atbilst šīs 
direktīvas prasībām”.

Tomēr, neraugoties uz direktīvas 13. pantā ietverto pienākumu reizi trijos gados sniegt 
ziņojumu, Komisijas rīcībā nav neviena ziņojuma vai citas informācijas, kas ļautu secināt, ka 
Portarijas pašvaldībā nebūtu ievēroti minētie nosacījumi. Tāpēc Komisija vērsīsies pie 
Grieķijas varas iestādēm, lai saņemtu jaunākos datus. Komisija izvērtēs šos datus pēc to 
saņemšanas.

Secinājums

Komisija sazināsies ar Grieķijas varas iestādēm, lai pārbaudītu, vai ir izpildīti pienākumi, kas 
minēti Direktīvā 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un Direktīvā 98/83/EK par 
dzeramā ūdens kvalitāti.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2011. gada 26. oktobrī

Komisijas komentāri

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
2 OV L 330, 5.12.1998., 32.–54. lpp.
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Komisijas dienesti analizēja Grieķijas varas iestāžu atbildi un nonāca pie turpmāk 
aprakstītajiem secinājumiem.

Attiecībā uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu
Saskaņā ar Komisijas apkopoto informāciju Portarijas aglomerācijā cilvēka ekvivalents (c. e.) 
ir 2730. Saskaņā ar Direktīvas 91/271/EEK 3. pantu aglomerācijās, kurās c. e. ir starp 2000 un 
15 000, vēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim bija jānodrošina komunālo notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmas.

Balstoties uz Grieķijas varas iestāžu atsūtīto atbildi, Komisija vispirms vēlas atzīmēt, ka 
saskaņā ar šo pašu varas iestāžu sniegto informāciju Portarijas aglomerācija kopš 2010. gada 
augusta ir savienota ar Volas komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmu un ka savāktie 
notekūdeņi tiek atkārtoti attīrīti pirms to novadīšanas Pagasitikas līcī.

Tomēr analītiskajā ziņojumā, ko 2010. gada 22. septembrī (abas pārbaudes notika 2010. gada 
7. un 9. septembrī, tas ir, pēc augusta mēneša) sastādīja Magnisijas prefektūras dienesti, šķiet, 
ir pretrunas ar šo informāciju, jo šajā ziņojumā kā viena no nepieciešamām darbībām ir 
minēta „nekavējoša pievienošana Volas pilsētas kanalizācijas sistēmai un vecās kanalizācijas 
sistēmas ekspluatācijas pārtraukšana”.

Komisija norāda, ka neatkarīgi no pievienošanas Volas pilsētas kanalizācijas sistēmai datuma 
prasības Direktīvas 91/271/EEK 3. pantā joprojām nav izpildītas, ko ir atzinušas arī pašas 
Grieķijas varas iestādes. Patiešām, lai arī visas Portarijas aglomerācijas viesnīcas šobrīd esot 
pievienotas Volas pilsētas kanalizācijas sistēmai, tikai neliela daļa aglomerācijas māju esot 
pievienotas šai sistēmai. Lielāko daļu Portarijas aglomerācijas māju komunālo notekūdeņu 
joprojām savācot vecajā pilsētas kanalizācijas sistēmā, un tie tiekot novadīti dažādās 
ūdenstecēs bez jebkādas iepriekšējas attīrīšanas.

Visbeidzot, attiecībā uz to Portarijas aglomerācijas komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kas 
šobrīd nonāk Volas aglomerācijas kanalizācijas sistēmā, no Grieķijas varas iestāžu sniegtās 
atbildes var secināt, ka minētie ūdeņi tiek attīrīti atbilstīgi Direktīvas 91/271/EEK (konkrētāk, 
tās 4. panta) prasībām. Tātad šajā saistībā pārkāpums nav konstatējams.

Tā kā Grieķija neatbilst iepriekš minētās direktīvas prasībām, Komisija nolēma atkal iztaujāt 
Grieķijas varas iestādes, lai pārbaudītu:  a) vai ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai visas 
Portarijas aglomerācijas mājas pievienotu Volas aglomerācijas kanalizācijas sistēmai; b) vai 
vecā kanalizācijas sistēma vairs netiek ekspluatēta; c) vai visi savāktie ūdeņi vienmēr tiek 
attīrīti atbilstoši prasībām Direktīvā 91/271/EEK; d) vai ir veiktas jaunas pārbaudes un vai 
tajās izdarīts secinājums, ka nepastāv kanalizācijas sistēmas darbības problēmas (piem., 
noplūžu neesamība) vai citas problēmas.

Attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti

Dažādu paraugu, kas ņemti 2010. gadā, analīze parāda, ka dzeramajam ūdenim piemērojamās 
vērtības (tās ir uzskaitītas Direktīvas 98/83/EEK I pielikuma A un B daļā) ir ievērotas.
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Tomēr dažos no šiem paraugiem ir arī konstatējams, ka ir pārsniegta I pielikuma C daļā 
(„Mērītāja parametri”) noteiktā parametra vērtība. Saskaņā ar Direktīvas 98/83/EEK 5. panta 
2. punktu: „Attiecībā uz parametriem, kas noteikti I pielikuma C daļā, vērtības nosaka tikai 
monitoringa vajadzībām un 8. pantā (pants par korektīvu rīcību un dzeramā ūdens lietošanas 
ierobežojumiem) noteikto pienākumu izpildei”.
Visbeidzot, attiecībā uz katras dalībvalsts pienākumu reizi trijos gados sniegt ziņojumu par 
dzeramā ūdens kvalitāti nolūkā informēt patērētājus (Direktīvas 98/83/EK 13. panta 2.–
3. punkts) jāatzīmē, ka ziņojums par 2008.–2010. gadu jāpublicē nākamajā kalendārajā gadā 
(2011. gadā) un jāiesniedz Komisijai divu mēnešu laikā pēc tā publicēšanas.
Tādēļ Komisija Grieķijas varas iestādēm pieprasīs informāciju par veikto korektīvo rīcību vai 
dzeramā ūdens lietošanas ierobežojumiem, kā arī jauno, 2011. gadā ņemto, paraugu 
rezultātus.

Secinājums

Komisija pārbaudīs: a) vai turpmāk tiks pildīti pienākumi, kas minēti Direktīvā 91/271/EEK; 
b) vai atbilstīgi Direktīvas 98/83/EK 8. pantam ir bijusi kāda korektīva rīcība vai dzeramā 
ūdens lietošanas ierobežojumi un vai ar jaunajiem, 2011. gadā ņemtajiem, paraugiem tiek 
apstiprināts, ka ir ievērotas Direktīvas 98/83/EEK I pielikuma A un B daļā uzskaitītās 
vērtības.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisijas dienesti analizēja Grieķijas varas iestāžu atbildes un nonāca pie turpmāk 
aprakstītajiem secinājumiem.

Attiecībā uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu

Portarijas aglomerācija ir savienota ar Volas aglomerācijas komunālo notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmu. Jāpiebilst, ka komunālajiem notekūdeņiem, kas ieplūst šajā 
kanalizācijas sistēmā, tiek veikta terciārā attīrīšana vai pat vēl stingrāka attīrīšana, nekā 
noteikts Direktīvas 91/271/EEK 4. pantā (tādējādi minēto attīrīšanu ir iespējams attiecināt arī 
uz komunālo notekūdeņu novadīšanu jutīgos apgabalos). Tādējādi iepriekšējā kanalizācijas 
sistēma tiks pilnībā izņemta no aprites.

Turklāt ir novērsti visi 2010. gada septembrī veiktās pārbaudes laikā konstatētie pārkāpumi un 
citas nepilnības:
– tika likvidēts komunālo notekūdeņu kanalizācijas nosēdbaseins objektā „Kanalaki”;
– minētajā „Kanalaki” reģionā tika uzbūvēta kanalizācijas sistēma (ar savām sūknēšanas 
iekārtām), lai apkalpotu ēkas, kuras nav bijis iespējams tieši pieslēgt Volas aglomerācijas 
kanalizācijas sistēmai;
– dažādos objektos ņemto paraugu ķīmiskā analīze parāda komunālo notekūdeņu pilnīgu 
neesamību; tāda pati situācija ir novērojama pat rajonos, kur šādi notekūdeņi bija konstatēti 
iepriekšējās paraugu ņemšanas reizēs.

Attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti
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Dažādu paraugu, kas ņemti 2010. gadā un 2011. gada sākumā, analīze parāda, ka dzeramajam 
ūdenim piemērojamās vērtības (tās ir uzskaitītas Direktīvas 98/83/EEK I pielikuma A un 
B daļā) ir ievērotas.

Attiecībā uz paraugiem, kuros tika konstatēta I pielikuma C daļā minētā parametra 
pārsniegšana („Mērītāja parametri”), ir jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas 98/83/EEK 
5. panta 2. punktu: „Attiecībā uz parametriem, kas noteikti I pielikuma C daļā, vērtības 
nosaka tikai monitoringa vajadzībām un 8. pantā (pants par korektīvu rīcību un dzeramā 
ūdens lietošanas ierobežojumiem) noteikto pienākumu izpildei”.

Grieķijas varas iestādes savās atbildēs ir informējušas Komisiju par korektīviem pasākumiem, 
kas tikai veikti minētā pārsnieguma novēršanai. No šīm atbildēm izriet, ka galvenajā 
rezervuārā tika izveidota atbilstīga nātrija hipohlorīta dezinfekcijas sistēma (kas iziet tieši uz 
Manes straumi).

Secinājums

Šķiet, ka Grieķijas varas iestādes ir veikušas visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu 
1991. gada 21. maija Padomes Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un 
Padomes Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti pārkāpumus.


