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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1164/2010, którą złożył Panagiotis Karabatsis (Grecja) w imieniu 
grupy działania „Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis”, w sprawie 
zanieczyszczenia wody w gminie Portaria w środkowej Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do nieodpowiedniej gospodarki ściekowej w gminie Portaria 
w środkowej Grecji. Zaznacza on, że nieoczyszczone ścieki z Portarii odprowadzane są do 
wód Many, które z kolei wykorzystuje się do nawadniania ogrodów przydomowych i sadów 
w niżej położonych miejscowościach. Ścieki przyczyniają się też do poważnego 
zanieczyszczenia wody gruntowej, co sprawia, że woda pitna pochodząca z dostaw gminnych 
stanowi zagrożenie dla zdrowia. Ponieważ właściwe władze greckie, do których składający 
petycję już się zwrócił, nie podjęły żadnych skutecznych działań, aby zaradzić tej sytuacji, 
wzywa on Parlament Europejski do interwencji w celu zapewnienia wdrażania prawodawstwa 
UE w dziedzinie środowiska w związku ze wspomnianymi działaniami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Komisja nie otrzymała w przeszłości żadnych skarg dotyczących faktów przedstawionych 
przez składającego petycję. Z informacji przekazanych przez składającego petycję wynika, że 
zastosowanie mogłyby mieć dwie dyrektywy:

W odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych
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Zgodnie z dyrektywą Rady 91/271/EWG1z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania 
ścieków komunalnych nakłada się obowiązek odprowadzania do systemów zbierania i 
oczyszczania ścieków komunalnych we wszystkich aglomeracjach o równoważnej liczbie 
mieszkańców (RLM) powyżej 2000. Ostateczny termin wprowadzenia systemów zbierania 
ścieków komunalnych w odniesieniu do aglomeracji o RLM między 2000 a 15 000 
wyznaczono na dzień 31 grudnia 2005 r. Ten sam termin przewidziano też w odniesieniu do 
oczyszczania ścieków komunalnych z aglomeracji o RLM między 2000 a 10 000.

Zgodnie z danymi, którymi dysponuje Komisja, aglomeracja Portaria nie spełnia tego 
warunku. Niemniej jednak, ponieważ sprawozdanie z autopsji sporządzone przez służby 
prefekturalne Magnezji wydaje się przeczyć oficjalnym danym przekazanym Komisji przez 
władze greckie, Komisja zwróci się do władz greckich w celu wyjaśnienia tej sytuacji i 
ustalenia, czy należycie przestrzegane są wymogi unijnego prawodawstwa w dziedzinie 
ochrony środowiska. 

W odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zgodnie z dyrektywą 98/83/WE2w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi należy przestrzegać pewnych kryteriów jakościowych. Państwa członkowskie są 
ponadto zobowiązane do regularnego kontrolowania jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi i do udostępniania konsumentom zaktualizowanych danych 
dotyczących jakości tej wody. 

W art. 4 dyrektywy stwierdza się, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest 
czysta i zdatna do użycia, jeśli:

„a) jest wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji, 
które w ilościach lub stężeniach stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego;
oraz
b) spełnia minimalne wymagania przedstawione w załączniku I, części A i B;

oraz jeśli, zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 5–8 oraz 10 oraz zgodnie z 
Traktatem, państwa członkowskie podejmują wszelkie inne środki niezbędne do 
zapewnienia, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania 
niniejszej dyrektywy”. 

Komisja nie dysponuje jednak – pomimo określonego w art. 13 dyrektywy obowiązku 
publikacji co trzy lata sprawozdania w sprawie jakości wody – żadnym sprawozdaniem 
lub innym dokumentem pozwalającym ustalić, że wspomniane warunki nie są spełnione 
w gminie Portaria. Komisji zwróci się zatem do władz greckich w celu uzyskania 
aktualnych danych. Po otrzymaniu wspomnianych danych Komisja dokona ich oceny.

Wnioski

Komisja skontaktuje się z władzami greckimi w celu sprawdzenia, czy należycie 
                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40–52
2 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32–54.
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przestrzegane są obowiązki wynikające z dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz z dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Uwagi Komisji
Na podstawie analizy odpowiedzi władz greckich służby Komisji doszły do następujących 
wniosków: 

W odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych
Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję równoważna liczba mieszkańców 
(RLM) aglomeracji Portaria wynosi 2730. Zgodnie z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG, 
wszystkie aglomeracje o RLM między 2000 a 15 000 muszą zostać wyposażone w system 
zbierania ścieków komunalnych najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. 

Na podstawie odpowiedzi przesłanej przez władze greckie Komisja pragnie przede wszystkim 
zauważyć, że w opinii tych władz aglomeracja Portaria jest podłączona od sierpnia 2010 r. do 
systemu zbierania ścieków komunalnych aglomeracji Wolos, a zebrane dzięki temu ścieki są 
poddawane oczyszczaniu wtórnemu, zanim zostaną odprowadzone do zatoki Pagasitikos. 

Tymczasem sprawozdanie z autopsji sporządzone przez służby prefekturalne Magnezji dnia 
22 września 2010 r. (dwie kontrole miały miejsce w dniach 7 i 9 września 2010 r., czyli po 
sierpniu 2010 r.) wydaje się przeczyć tym informacjom, ponieważ jednym z działań 
wymienionych we wspomnianym sprawozdaniu jest „niezwłoczne podłączenie do systemu 
zbierania miasta Wolos i zamknięcie dawnego systemu zbierania”.

Niezależnie od daty podłączenia do systemu zbierania miasta Wolos, Komisja zauważa, że 
wymogi określone w art. 3 dyrektywy 91/271/EWG wciąż nie są spełnione, co stwierdziły 
same władze greckie. Nawet jeśli bowiem wszystkie hotele aglomeracji Portaria są obecnie 
podłączone do systemu zbierania miasta Wolos, to jedynie niewielka część domów tej 
aglomeracji jest także podłączona do tego systemu. Ścieki komunalne pochodzące z 
większości domów aglomeracji Portaria są tym samym w dalszym ciągu zbierane do dawnego 
systemu tego miasta i odprowadzane do różnych cieków wodnych bez żadnego uprzedniego 
oczyszczania. 

Wreszcie, jeżeli chodzi o oczyszczanie części ścieków komunalnych aglomeracji Portaria, 
które trafiają obecnie do systemu zbierania aglomeracji Wolos, z odpowiedzi władz greckich 
wynika, że ścieki te są oczyszczane w sposób zgodny z wymogami dyrektywy 91/271/EWG 
(a konkretnie jej art. 4). W tym przypadku przepisy nie są zatem naruszone. 

Ponieważ Grecja nie zastosowała się do wymogów wspomnianej dyrektywy, Komisja 
postanowiła ponownie zwrócić się do władz greckich w celu sprawdzenia: a) czy zostały 
przedsięwzięte środki konieczne do podłączenia ogółu domów aglomeracji Portaria do 
systemu zbierania aglomeracji Wolos; b) czy dawny system zbierania nie jest już 
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wykorzystywany; c) czy ogół zebranych ścieków jest nadal oczyszczany w sposób zgodny z 
wymogami dyrektywy 91/271/EWG; oraz d) czy zostały przeprowadzone nowe kontrole i czy 
w ramach nich nie stwierdzono problemów w działaniu systemu zbierania (np. wycieków) lub 
innego rodzaju problemów. 

W odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Z analizy różnych próbek pobranych w ciągu 2010 r. wynika, że wartości mające 
zastosowanie do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (i wymienione w załączniku I 
część A i B dyrektywy 98/83/WE) są należycie przestrzegane. 

Niemniej jednak w przypadku niektórych próbek można stwierdzić przekroczenie parametru 
wymienionego w załączniku I część C („parametry wskaźnikowe”). Zgodnie z art. 5 ust. 2 
dyrektywy 98/83/WE: „W odniesieniu do parametrów przedstawionych w załączniku I, część 
C, wartości muszą być ustalone tylko do celów monitorowania oraz dla spełnienia 
zobowiązań nałożonych w art. 8” (artykuł ten dotyczy czynności zaradczych i ograniczeń w 
wykorzystaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).
Jeżeli chodzi wreszcie o zobowiązanie każdego państwa członkowskiego do publikowania co 
trzy lata sprawozdania w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w celu 
informowania konsumentów (art. 13 ust. 2 i 3 dyrektywy 98/83/WE), należy zaznaczyć, że 
sprawozdanie obejmujące lata 2008–2010 powinno zostać opublikowane w kolejnym roku 
kalendarzowym (2011) i przekazane Komisji w terminie dwóch miesięcy od daty 
opublikowania.
Komisja zwróci się zatem do władz greckich o informacje dotyczące podjętych czynności 
zaradczych lub wprowadzonych ograniczeń w wykorzystywaniu wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi oraz o wyniki analiz nowych próbek pobranych w 2011 r. 

Wniosek

Komisja sprawdzi: a) czy zobowiązania określone w dyrektywie 91/271/EWG są obecnie 
wypełniane oraz b) czy zostały podjęte czynności zaradcze lub wprowadzone ograniczenia w 
wykorzystywaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na mocy art. 8 dyrektywy 
98/83/WE i czy nowe próbki pobrane w 2011 r. potwierdzają przestrzeganie wartości 
wymienionych w załączniku I część A i B dyrektywy 98/83/WE. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Na podstawie analizy odpowiedzi władz greckich służby Komisji doszły do następujących 
wniosków: 

W odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych

Aglomeracja Portaria jest obecnie podłączona do systemu zbierania ścieków komunalnych 
aglomeracji Wolos. Należy zauważyć, że ścieki komunalne trafiające do tego systemu 
zbierania podlegają trzeciemu etapowi oczyszczania, to jest oczyszczaniu bardziej 
dokładnemu, niż opisane w art. 4 dyrektywy 91/271/EWG (tego rodzaju oczyszczanie 
umożliwia odprowadzanie ścieków komunalnych na obszarach wrażliwych). Zaniechano 
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zatem ostatecznie stosowania dawnego systemu zbierania. 

Ponadto naruszenia i inne uchybienia stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej we 
wrześniu 2010 r. zostały w całości naprawione: 
– zbiornik gromadzący ścieki komunalne w Kanalaki został usunięty;
– także w regionie Kanalaki zbudowano system zbierania (z własną pompownią) obsługujący 
kilka budynków, które nie mogły zostać podłączone bezpośrednio do systemu zbierania 
aglomeracji Wolos;
– analiza chemiczna próbek pobranych w różnych miejscach wykazała całkowity brak 
obecności ścieków komunalnych, nawet w miejscach, gdzie stwierdzono taką obecność przy 
poprzednich pobraniach próbek. 

W odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Z analizy różnych próbek pobranych w ciągu 2010 r. i na początku 2011 r. wynika, że 
wartości mające zastosowanie do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (i wymienione 
w załączniku I część A i B dyrektywy 98/83/WE) są należycie przestrzegane. 

Jeżeli chodzi o próbki, w przypadku których można było stwierdzić przekroczenie parametru 
wymienionego w załączniku I część C („parametry wskaźnikowe”), należy przypomnieć, że 
zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/83/EWG: „W odniesieniu do parametrów 
przedstawionych w załączniku I, część C, wartości muszą być ustalone tylko do celów 
monitorowania oraz dla spełnienia zobowiązań nałożonych w art. 8” (artykuł ten dotyczy 
czynności zaradczych i ograniczeń w wykorzystaniu wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi).

Władze greckie w swoich odpowiedziach poinformowały Komisję o środkach zaradczych, 
jakie przedsięwzięły w celu zaradzenia przekroczeniom tego parametru. Z odpowiedzi tych 
wynika, że w odniesieniu do głównego zbiornika (w przypadku którego woda czerpana jest 
bezpośrednio z wód Many) zainstalowano odpowiedni system odkażania podchlorynem sodu.

Wnioski

Jak się wydaje, władze greckie przedsięwzięły wszelkie konieczne środki w celu położenia 
kresu naruszeniom dyrektyw Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.


