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Tema: Peticija Nr. 1152/2010 dėl aplinkai kenksmingos veiklos Ermionės 
savivaldybėje šiaurės rytų Peloponese, kurią pateikė Graikijos pilietis 
Georgios Toussas Graikijos komunistų partijos (KKE) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aprašo įvairią aplinkai kenksmingą veiklą Ermionės savivaldybėje, ypač 
požeminio vandens taršą dėl netinkamo atliekų tvarkymo ir konkrečiai dėl neteisėto sąvartyno 
bei atliekomis užteršto vandens telkinio. Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad 
geriamasis vanduo iš savivaldybės vandentiekio yra kenksmingas ir kad netinkamas nuotekų 
tvarkymas yra viena iš Argolidės įlankos didelės taršos priežasčių. Peticijos pateikėjas taip pat 
pabrėžia, kad dėl nekontroliuojamos statybos veiklos vietos pakrantėse ir miškingose 
teritorijose naikinama natūrali aplinka ir vietos archeologiniai paminklai. Kadangi atsakingos 
Graikijos valdžios institucijos, į kurias jau kreipėsi peticijos pateikėjas, nesiėmė jokių 
veiksmų padėčiai ištaisyti, peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis veiksmų, kad 
vykdant minėtą veiklą būtų užtikrintas ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas.

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. kovo 29 d.

„Dėl neteisėto sąvartyno 

Teisingumo Teismas savo 2005 m. spalio 6 d. sprendime (C-502/03) paskelbė, kad Graikija 
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nesilaikė įsipareigojimų, nurodytų Direktyvos 75/442/EEB1 dėl atliekų, iš dalies pakeistos 
Direktyva 91/156/EEB2, 4, 8 ir 9 straipsniuose. Šis sprendimas susijęs su visais Graikijoje 
veikiančiais neteisėtais ar nekontroliuojamais sąvartynais. Pažymėtina, kad Graikijos valdžios 
institucijos Teisingumo Teismui pačios pripažino, kad šalyje mažiausiai 1 125 sąvartynai 
veikia neteisėtai arba yra nekontroliuojami.

Siekdamos išspręsti šią problemą, Graikijos valdžios institucijos atnaujino regioninius atliekų 
tvarkymo planus, kurių tikslas – iki 2008 m. pabaigos uždaryti neteisėtus ar 
nekontroliuojamus sąvartynus ir vietoj jų įrengti reikalavimus atitinkančius sąvartynus. 

Kadangi Graikijos Respublika, nors jai buvo nusiųstas oficialus pranešimas (pagal SESV 
260 straipsnį), ne visiškai įgyvendino Teisingumo Teismo sprendimą ir neuždarė visų 
Graikijoje esančių neteisėtų sąvartynų, Komisija 2010 m. spalio 29 d. nusprendė nusiųsti 
papildomą oficialų pranešimą. Graikijos valdžios institucijos, atsakydamos į šį pranešimą, 
pateikė išsamų veiksmų planą, pagal kurį numatoma uždaryti neteisėtus sąvartynus iki 
2011 m. birželio mėn. pabaigos. Komisija toliau stebės pažangą ir prireikus nedvejodama dar 
kartą nusiųs bylą nagrinėti teismui. 

Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

Pagal Direktyvą 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės3 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 5, 8 ir 10 straipsnių nuostatas bei 
Sutartį, imasi visų kitų būtinų priemonių, užtikrinančių, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo 
atitiktų šios direktyvos reikalavimus.“

Pagal Komisijos turimus duomenis Kranidyje yra daugiau nei 10 000 gyventojų, o 
Ermionėje – daugiau nei 4 500 gyventojų, todėl ši direktyva taikytina. 

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 minėtų sąlygų Ermionės savivaldybėje nesilaikyta. Taigi Komisija susisieks su 
Graikijos valdžios institucijomis ir paprašys pateikti naujausius duomenis. Gavusi duomenis 

                                               
1 OL L 194, 1975 7 25, p. 39–41.
2 OL L 78, 1991 3 26, p. 32–37.
3 OL L 330, 1998 12 5, p. 32–54.
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Komisija juos įvertins ir informuos Peticijų komitetą. Taip pat galima numatyti atlikti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 

Dėl maudyklų vandens kokybės

Šiuo konkrečiu atveju gali būti taikoma Direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės 
valdymo1. Remiantis 2010 m. pateiktos ataskaitos apie maudyklų vandens kokybę
duomenimis maudyklų vandens kokybė atitinka privalomus kriterijus. Be to, nustatyti 
orientaciniai dydžiai (jie yra neprivalomi) Ermionidės regione taip pat atitinka kriterijus.

Dėl miesto nuotekų valymo

1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo2

nustatyta, kad nuotekas rinkti ir tvarkyti privaloma visose aglomeracijose, turinčiose daugiau 
nei 2 000 gyventojų. Ermionės ir Kranidžio aglomeracijos (taigi ir Ermionidės aglomeracija) 
atitinka šią sąlygą. Komisijos turimais duomenimis: a) nėra jokių duomenų apie nuotekų 
rinkimą ir tvarkymą Ermionės aglomeracijoje, b) Kranidžio aglomeracijoje surenkama 
20 proc. nuotekų, tačiau nėra jokių duomenų apie jų tvarkymą. Siekdama išsiaiškinti padėtį, 
Komisija kreipsis į Graikijos valdžios institucijas prašydama patikrinti, ar tinkamai laikomasi 
ES aplinkosaugos reikalavimų. 

Dėl Argolidės įlankos taršos

Komisijai nebuvo pateikta jokio skundo, susijusio su minėtos įlankos tarša, ir ji neturi jokių 
tokios taršos įrodymų (pavyzdžiui, dėl nuotekų išleidimo). 

Peticijos pateikėjo minėtas veiklos vykdymas (žuvininkystė, nudruskinimo įrenginiai ir 
viešbučių kompleksai) galėtų būti kontroliuojamas remiantis Direktyvos 85/337/EEB dėl tam 
tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo3, iš dalies pakeistos 
direktyvomis 97/11/EB4, 2003/35/EB5 ir 2009/31/EB6, nuostatomis. Ši direktyva yra susijusi 
su tam tikrų valstybės ir privačių projektų, kurie gali daryti didelį poveikį aplinkai, poveikio 
aplinkai vertinimu, ir numato poveikio aplinkai tyrimų vykdymą. 

Tačiau pažymėtina, kad nudruskinimo įrenginiai nėra įtraukti į šios direktyvos priedus. Taigi 
šiems įrenginiams direktyva netaikoma.

Tačiau intensyvi žuvininkystė, poilsinės gyvenvietės ir viešbučių kompleksai ir su tuo susiję 
įrenginiai už miesto zonos nurodyti minėtos direktyvos II priede (atitinkamai 1 dalies 
f punktas ir 12 dalies c punktas). Pagal šią direktyvą valstybės narės, remdamosi II priede 
nurodytu projektų sąrašu ir ištyrusios kiekvieną atvejį arba remdamosi toje valstybėje narėje 
nustatytomis ribomis ir kriterijais, turi nustatyti, ar projektui turi būti atliktas poveikio 
aplinkai vertinimas. Pagal Ministro sprendimą (KYA 15393/332/2002), kuriuo į nacionalinę 

                                               
1 OL L 64, 2006 3 4, p. 37–51.
2 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
3 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
4 OL L 73, 1997 3 14, p. 5–15.
5 OL L 156, 2003 6 25, p. 17–25.
6 OL L 140, 2009 6 5, p. 114–135.
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teisę perkeliama Direktyva 85/337/EEB, turi būti atliekamas tinkamas tik tų viešbučių 
kompleksų (kompleksų, esančių už miesto zonos, ir su jais susijusių įrenginių), kuriuose yra 
daugiau nei 1 000 lovų, poveikio aplinkai vertinimas. Pagal Komisijos turimą informaciją 
regione nėra nei vieno tokio komplekso. Dėl neteisėtos žuvininkystės veiklos, reikia priminti, 
kad Direktyvoje 85/337/EEB nenumatytos projektų stebėsenos ir priežiūros priemonės, 
suteikus jiems leidimus.

Komisija taip pat norėtų pabrėžti, kad nėra ES aplinkosaugos teisės aktų, susijusių su 
archeologinių vietovių apsauga ir urbanistika. Jei viešbučių statybos projektas galėtų daryti 
poveikį tinklui „Natura 2000“ priklausančiai zonai, projektui galėtų būti taikoma 
Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1. Šios 
direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad: „Bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai 
nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti 
individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo 
poveikio teritorijai įvertinimas. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir 
remiantis 4 dalies nuostatomis, kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar 
projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumui ir, 
jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios visuomenės nuomonę.“ Tačiau pagal peticijos pateikėjo 
pateiktą informaciją atrodo, kad šiuo atveju nedaromas poveikis jokiai tinklo „Natura 2000“ 
teritorijai. 

Išvados

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.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. spalio 26 d.

„Komisija patvirtino, kad susisiekė su Graikijos valdžios institucijoms, 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. Komisijos tarnybos 
išnagrinėjo Graikijos valdžios institucijų atsakymą ir priėjo prie šių išvadų: 

Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

Ištyrus 2010 m. paimtus įvairius mėginius iš buvusių Ermionės ir Kranidžio savivaldybių 
(kurios po 2010 m. įgyvendintos administracinės reformos „Kallikratis“ buvo sujungtos į 
vieną naują Ermionidės savivaldybę) patvirtinta, kad vanduo iš savivaldybės vandentiekio 
neatitinka Direktyvoje 98/83/EB nustatytų kokybės kriterijų, todėl jis negali būti skirtas 
vartoti žmonėms. 

Kadangi Graikijos Respublika neatitinka minėtos direktyvos reikalavimų, Komisija nusprendė 
dar kartą prašyti Graikijos valdžios institucijų informacijos, siekdama išsiaiškinti, kokių 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
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taisomųjų priemonių (pagal Direktyvos 98/83/EB 8 straipsnį) buvo imtasi siekiant atkurti 
žmonėms vartoti skirto vandens kokybę Ermionidės savivaldybėje. 

Kalbant apie valstybių narių įsipareigojimą imtis „būtinų priemonių, užtikrinančių, kad 
vartotojai galėtų gauti naujausią reikiamą informaciją apie žmonėms vartoti skirto vandens 
kokybę“ (Direktyvos 98/83/EB 13 straipsnio 1 dalis), Graikijos Respublika atitinka minėtą 
nuostatą, nes mėginių rezultatai (kurie šioje savivaldybėje buvo imami kas mėnesį) buvo 
paskelbti viešai. 

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. Šis 
pranešimas dar nepaskelbtas.

Dėl miesto nuotekų valymo

Pagal Komisijos turimus duomenis Kranidžio aglomeracijoje yra 7 689 gyventojai, o 
Ermionės aglomeracijoje – 2 534 gyventojai. Pagal Direktyvos 91/271/EEB 3 straipsnį visose 
aglomeracijose, kuriose yra 2 000–15 000 gyventojų, vėliausiai iki 2005 m. gruodžio 31 d. 
turėjo būti įrengtos miesto nuotekų surinkimo sistemos. 

Kaip matyti iš Graikijos valdžios institucijų atsiųsto atsakymo, šių dviejų aglomeracijų 
nuotekų surinkimo sistemos apima ne visus gyventojus. Iš tiesų, atitinkamos miesto nuotekų 
surinkimo sistemos neapima 20 proc. Ermionės aglomeracijos gyventojų ir 35 proc. Kranidžio 
aglomeracijos gyventojų. Nesurinktos miesto nuotekos turėtų būti vežamos į kitus nuotekų 
tvarkymo įrenginius ir ten tinkamai sutvarkomos.

Pažymėtina, kad to paties 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „kai nuotekų surinkimo sistemų 
įrengimas nėra pateisinamas dėl to, kad tokia sistema neduotų naudos aplinkai, arba dėl to, 
kad ji per daug brangiai kainuotų, yra naudojamos atskiros individualios sistemos arba 
kitokios atitinkamos sistemos, kurios užtikrina tokį pat aplinkos apsaugos lygį“. 

Šiose dviejose aglomeracijose kompetentingų valdžios institucijų taikoma sistema (nuotekų 
vežimas jas tvarkyti kituose įrenginiuose) galėtų būti laikoma individualia sistema arba 
kitokia tinkama sistema, kuri užtikrina tokį patį aplinkos apsaugos lygį ir yra leidžiama pagal 
Direktyvą 91/271/EEB. Tačiau tai yra priimtina tik laikantis dviejų sąlygų: reikia užtikrinti 
tokį pat aplinkos apsaugos lygį ir atitinkama valstybė narė turi įrodyti, kad nuotekų rinkimo 
sistemos įrengimas nepasiteisina.

Komisija neturi pakankamai įrodymų, kad pervežant ir tvarkant miesto nuotekas 
neužtikrinamas toks pat aplinkos apsaugos lygis. Tačiau pagal Direktyvos 91/271/EEB 
3 straipsnio 1 dalį valstybė narė atskiras individualias sistemas ar kitokias atitinkamas 
sistemas gali naudoti tik tuo atveju, jei nurodo priežastis, kodėl nuotekų surinkimo sistemų 
įrengimas nėra pateisinamas. Šiuo atveju Graikijos Respublika to nenurodė. Siekdama geriau 
išsiaiškinti padėtį ir patikrinti, ar laikomasi Direktyvos 91/271/EEB 3 straipsnio 1 dalies 
reikalavimų, Komisija dar kartą kreipsis į Graikijos valdžios institucijas. 

Galiausiai kalbant apie šių dviejų aglomeracijų miesto nuotekų valymo sistemose valomas 
nuotekas, iš Graikijos valdžios institucijų atsakymo matyti, kad minėtos nuotekos valomos 
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laikantis Direktyvos 91/271/EEB reikalavimų (būtent 4 straipsnio nuostatų). Taigi šiuo 
klausimu nėra jokio pažeidimo. 

Išvados

Komisija patikrins: a) ar tinkamai laikomasi Direktyvoje 91/271/EEB, tiksliau jos 3 straipsnio 
1 dalyje nurodytų reikalavimų ir b) kokių taisomųjų priemonių imtasi remiantis Direktyvos 
98/83/EB 8 straipsniu, siekiant atkurti žmonėms skirto vandens kokybę Ermionidės 
savivaldybėje.“

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

„Išnagrinėjus Graikijos valdžios institucijų atsakymus prieita prie toliau nurodytų išvadų: 

Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

Verta pažymėti šias problemas dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės šiose dviejose 
aglomeracijose: 

– gausu chlorido jonų, kurie atsiranda dėl jūros vandens įsiliejimo į požeminius vandenis, 
kuriems savo ruožtu yra iškilusi grėsmė dėl pernelyg didelio vandens išgavimo ir nedidelio 
kritulių kiekio regione;

– rečiau ir tik kai kuriose vietovėse gali būti aptinkamas didelis nitratų kiekis;
– labai retai ir tik pavieniais atvejais nustatytas bakterinis užterštumas. 

Norėdamos išspręsti šias problemas Graikijos valdžios institucijos imasi šių priemonių: 

- vanduo iš šulinių gabenamas (vietos tinklais) į šių dviejų aglomeracijų rezervuarus prieš jį 
tiekiant vartotojams. Kiekvienoje aglomeracijoje yra chloravimo sistema, kuri reguliariai 
tikrinama ir prižiūrima kompetentingų institucijų;

– kas mėnesį akredituotose laboratorijose tikrinama vandens kokybė (pagal 
Direktyvos 98/83/EB nuostatas). Mėginių tyrimo rezultatai skelbiami viešai savivaldybėse 
ir vietos valdžios institucijose, aiškiai nurodant, kad vanduo yra geriamasis arba 
negeriamasis;

– jeigu nustatomas bakterinis užterštumas, valdžios institucijos padidina chloravimo laipsnį 
ir iškart paima naujus mėginius, kad įsitikintų, jog problema buvo išspręsta. 

Be to, siekiant išspręsti nustatytas problemas ir sumažinti minėtų incidentų dažnumą, imamasi 
šių papildomų priemonių: 

– Oureza (graik. Ούρεζα), Golemi (graik. Γκολέμι) ir Petra Xarta (graik. Πέτρα Χαρτά) 
regionuose Kranidžio aglomeracijoje, taip pat Tepeleni (graik. Τεπελένι), Schinakia (graik. 
Σχοινάκια) ir Vromosikia (graik. Βρωμοσυκιά) regionuose Ermionės aglomeracijoje atlikti 
hidrogeologiniai tyrimai, reikalingi tuo atveju, jeigu būtų įrengiami nauji šuliniai;

– jau atlikti tyrimai, reikalingi siekiant įrengti nudruskinimo įrenginį Chonia Koiladas 
regione;

– valdžios institucijos nagrinėja galimybę finansuoti vandens transportą (laivais) Lernės 
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regione (graik. Λέρνη) į Kranidžio tinklą. Tokia galimybė techniškai įmanoma (ji jau buvo 
įgyvendinta 2002 ir 2003 m.), jeigu bus skirtos būtinos lėšos. 

Atrodo, kad Graikijos valdžios institucijos ėmėsi reikalingų taisomųjų priemonių (pagal 
Direktyvos 98/83/EB 8 straipsnį), siekdamos atkurti žmonėms skirto vandens kokybę 
Ermionidės savivaldybėje ir užtikrindamos, kad vandens kokybė būtų reguliariai tikrinama ir 
kad visuomenė būtų tinkamai informuojama pagal minėtos direktyvos reikalavimus. 

Dėl miesto nuotekų valymo

Kranidžio aglomeracijoje yra 7 689 gyventojai, o ją aptarnaujantis miesto nuotekų valymo 
įrenginys gali aptarnauti 10 000 gyventojų turinčią vietovę. Ermionės aglomeracijoje yra 
2 584 gyventojai (o ne 2 534, kaip nurodyta ankstesniame pranešime), o ją aptarnaujantis 
nuotekų valymo įrenginys gali aptarnauti 8 677 gyventojus turinčią vietovę. 

Miesto nuotekoms, patenkančioms į 2 surinkimo sistemas, prieš jas išleidžiant taikoma antrinė 
tvarkymo sistema (pašalinamas azotas ir fosforas). Be to, iš Graikijos valdžios institucijų 
atsakymo matyti, kad minėtos nuotekos valomos laikantis Direktyvos 91/271/EEB 
reikalavimų (būtent 4 straipsnio nuostatų). 

Kaip minėta ankstesniame Komisijos pranešime, visos gyvenamosios vietos, esančios šiose 
dviejose aglomeracijose, nėra sujungtos surinkimo sistema. Tai gali būti paaiškinama tuo, kad 
šiose dviejose aglomeracijose yra daug gyvenamųjų vietų, kuriose gyventojai gyvena tik 
vasarą, vidutiniškai tik vieną mėnesį per metus. 

Šiose gyvenamosiose vietose miesto nuotekos nėra nukreipiamos tiesiogiai į atitinkamus 
nuotekų valymo įrenginius, o pervežamos sunkvežimiais su talpyklomis į Kranidžio nuotekų 
valymo įrenginį, kur jos atitinkamai valomos. 

Taip pat pažymėtina, kad Ermionidės savivaldybė (kuri apima dvi minėtas aglomeracijas) 
neseniai pateikė pasiūlymą „papildyti Kranidžio surinkimo sistemą“ ir pateikė prašymą dėl 
finansavimo. 

Atsižvelgiant į šią informaciją, atrodo, kad Direktyvos 91/271/EEB reikalavimų tinkamai 
laikomasi, nes didžioji dalis miesto nuotekų surenkama ir tvarkoma tinkamai, o likusi dalis 
yra sunkvežimiais su talpyklomis gabenama (pagal minėtos direktyvos 3 straipsnio 1 dalį) į 
Kranidžio nuotekų valymo įrenginį ir ten tinkamai valoma. 

Tačiau remiantis nauja peticijos pateikėjo pateikta informacija atrodo, kad Kranidžio nuotekų 
valymo įrenginyje veikimo problemų buvo. Taigi Komisijos tarnybos nusprendė vėl susisiekti 
su Graikijos valdžios institucijomis, siekdamos gauti paaiškinimų ir patikslinimų, kad būtų 
užtikrintos, jog minėtas nuotekų valymo įrenginys turi visus reikalingus leidimus ir kad jie dar 
galioja, kad buvo imtasi reikalingų taisomųjų priemonių ir kad nuo šiol jis veikia tinkamai ir 
atitinka aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus.

Išvados

Atlikus tyrimą ir remiantis nauja peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija nusprendė 
vėl susisiekti su Graikijos valdžios institucijomis, kad gautų papildomų paaiškinimų, susijusių 
su Kranidžio nuotekų valymo įrenginio veikimu.“
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6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Išnagrinėjus papildomus atsakymus, kuriuos pateikė Graikijos valdžios institucijos Komisijai 
atliekant tyrimą, matyti, kad Kranidžio nuotekų valymo įrenginys veikia nesilaikant 
Direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo ir ypač jos 3, 4, 10, 11, 14 straipsnių, taip 
pat jos I priedo A dalies, nuostatų ir reikalavimų. 

Iš tikrųjų, kaip matyti iš Graikijos valdžios institucijų pateiktų atsakymų analizės, ne visos 
šios aglomeracijos miesto nuotekos yra surenkamos ir tvarkomos nuotekų valymo stotyje, ir 
yra pastebėta, kad kyla tam tikrų problemų susijusių su nuotekų dumblo tvarkymu. Be to, 
minėtas įrenginys šiuo metu veikia nesilaikant galiojančių aplinkos apsaugos normų (graik. 
Περιβαλλοντικοί Όροι), kadangi anksčiau taikytos normos baigė galioti ir jų galiojimas 
nebuvo atnaujintas. Taip pat įrenginiui nėra suteiktas miesto nuotekų valdymo ir šalinimo 
leidimas. Galiausiai, remiantis Graikijos valdžios institucijų pateikta informacija, galima 
manyti, kad minėta stotis nebuvo pastatyta taip, kad veiksmingai veiktų visomis vietos, kur jį 
įrengta, klimato sąlygomis. 

Dėl šių priežasčių Komisija nusprendė pradėti naują pažeidimo bylą ir 2012 m. lapkričio 22 d. 
Graikijos respublikai nusiųsti oficialų pranešimą. 

Išvados

Kai tik bus gautas Graikijos valdžios institucijų atsakymas į oficialų pranešimą, Komisija 
patikrins, ar Graikijos Respublika ėmėsi visų reikiamų priemonių, kad būtų laikomasi 
Direktyvos 91/271/EB reikalavimų.“

7. Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisija norėtų patvirtinti Peticijų komitetui per 2013 m. balandžio 25 d. posėdį pateiktą 
informaciją. Tiksliau tariant, kaip buvo paminėta per šį posėdį, iš atsakymo į Graikijos 
Respublikai skirtą oficialų pranešimą (pažeidimo nagrinėjimo procedūra 2012/2184) dėl 
Direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo1 matyti, kad visiška atitiktis direktyvai 
dar nepasiekta, nors jau padaryta didelė pažanga: 

a) Kranidžio nuotekų valymo įrenginiuose visos miesto nuotekos nuo šiol surenkamos 
arba tiesiogiai (per kanalizaciją), arba netiesiogiai (šiuo nagrinėjamu atveju jos 
transportuojamos sunkvežimiais su talpyklomis), laikantis direktyvos 3 straipsnio 1 dalies 
prievolių. Be to, žemėje įrengtas rezervuaras, į kurį anksčiau buvo pilamas minėtų 
sunkvežimių turinys, dabar pakeistas tinkamu rezervuaru (betoniniu), kuris neleidžia, kad 
įvyktų bet koks galimas nutekėjimas ir aplinkos tarša; 

b) dabar veikia chloravimo sistema;

c) šiuo metu imtasi veiksmų siekiant pagerinti valymo įrenginių veikimą (taip pat bus 
                                               
1 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
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pradėti eksploatuoti nusodinimo baseinai); 

d) jau pateiktas prašymas gauti finansavimą, skirtą projektui „Miesto nuotekų surinkimo 
kanalizacijos ir miesto nuotekų pirminio apdorojimo įrenginio užbaigimas“ (graik. 
έργο αποπεράτωσης αποχετευτικών δικτύων Κρανιδίου, Πορτοχελίου, αγωγοί 
μεταφοράς λυμάτων και Μονάδα Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων).

Tačiau, kaip matyti iš paskutinės 2012 m. gruodžio 11 d. inspekcijos ataskaitos, nepaisant jau 
įgyvendintų projektų, Kranidžio miesto nuotekų valymo įrenginiai dar neatitinka visų 
Direktyvos 91/271/EEB reikalavimų, šiuose įrenginiuose vis dar netaikomos galiojančios 
aplinkosauginės normos (graik. Περιβαλλοντικοί Όροι).

Išvados

Komisija ir toliau prižiūrės, kad Graikijos valdžios institucijos netrukus baigtų diegti 
reikalingas ir jau numatytas priemones. Jei taip nebus, Komisija nedvejodama imsis visų 
papildomų priemonių, kurias manys esant reikalingas. 

Taip pat reikia pažymėti, kad per 2013 m. balandžio 25 d. posėdį peticijos pateikėjas teigė, 
jog esama tam tikrų duomenų (2013 m. kovo mėn.), iš kurių matyti, kad šios aglomeracijos 
žmonėms vartoti skirtame vandenyje vis dar esama bakterinio užterštumo ir kad taisomosios 
priemonės, kurių ėmėsi Graikijos valdžios institucijos (vadovaudamosi Direktyvos 98/83/EB 
dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės 8 straipsniu) neturėjo numatyto poveikio. 
Atsižvelgdama į tai, Komisija jau nusprendė pradėti naują procedūrą per sistemą „EU Pilot“ ir 
paprašyti Graikijos valdžios institucijų pateikti paaiškinimų.“

8. Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Nepaisant to, kad eksploatuojant Kranidžio nuotekų valymo įrenginį buvo padaryta didelė 
pažanga, jame vis dar nesilaikoma visų Direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo1

nustatytų reikalavimų. Dėl šios priežasties Komisija 2013 m. lapkričio 20 d. nusprendė 
nusiųsti papildomą oficialų pranešimą. 

Komisija mano, kad Graikijos Respublika vis dar nesilaiko minėtos direktyvos, ypač šių 
punktų:

a. ji nesugeba užtikrinti, kad minėto nuotekų valymo įrenginio išleidžiamos nuotekos 
atitiktų Direktyvos 91/271/EEB I priedo B dalies reikalavimus, 

b. vis dar neįgyvendintos priemonės, kurios leistų užtikrinti, kad valymo įrenginys būtų 
eksploatuojamas ir prižiūrimas taip, kad jo veiklos rezultatai būtų pakankamai geri 
esant įprastinėms vietos klimato sąlygomis, kaip nustatyta minėtos direktyvos 
10 straipsnyje, 

c. dumblo iš nuotėkų valymo įrenginio šalinimui vis dar netaikomos bendrosios 
taisyklės, kaip nustatyta pagal Direktyvos 91/271/EEB 14 straipsnį, ir 

                                               
1 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
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d. nuotekų valymo įrenginys vis dar veikia nesilaikant galiojančių aplinkos apsaugos 
normų (graik. Περιβαλλοντικοί Όροι).

Be to, galima tvirtinti, kad buvo pažeista ir Direktyva 2008/98/EB1 dėl atliekų sąvartynų, nes 
Kranidžio nuotekų valymo įrenginyje (negavus leidimo ir netaikant kontrolės) buvo paliktas 
didelis kiekis atliekų.

Kaip nurodyta ankstesniame Komisijos atsakyme, per sistemą „EU Pilot“ buvo pradėta nauja 
procedūra siekiant patikrinti, ar žmonėms vartoti skirto vandens kokybė Kranidžio 
aglomeracijoje atitinka Direktyvoje 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens2 kokybės 
nustatytus kriterijus. Komisija taip pat paprašė Graikijos valdžios institucijų pateikti jai 
naujausių atliktų tyrimų (2013 m. balandžio ir gegužės mėn.) rezultatus. 

Išnagrinėjus rezultatus matyti, kad visos nustatytos viršytos vertės (išskyrus vieną) yra 
susijusios su Direktyvos 98/83/EB I priedo C dalyje nurodytais indikaciniais parametrais 
(viršytos tokių parametrų vertės: savitasis elektros laidis, chloridas, kvapas, skonis, 
koliforminės bakterijos ir natris). Direktyvos 98/83/EB 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
„I priedo C dalyje nurodytų parametrų vertės nustatomos tik tam, kad būtų vykdomas 
monitoringas ir kad būtų įvykdyti 8 straipsnyje nustatyti įsipareigojimai“ (t. y. „atkuriamieji 
veiksmai ir vartojimo apribojimai“, kurių Graikijos valdžios institucijos ėmėsi šioje 
aglomeracijoje). 
Tik vieno šios direktyvos I priedo B dalyje nurodyto cheminio parametro, t. y. nitratų, vertė 
viršijo nustatytą ribą. Iš tikrųjų tyrimo rezultatai rodo, kad tik vieno 2013 m. balandžio mėn. 
paimto mėginio vertė labai nežymiai viršijo maksimalią ribą (50,2 mg/l, kai direktyvoje 
nustatyta maksimali riba yra 50 mg/l). Graikijos Respublika jau ėmėsi priemonių, kad ši vertė 
būtų sumažinta žemiau direktyvoje nustatytos leistinos ribos. 

Išvados

Komisija lauks Graikijos valdžios institucijų atsakymo į papildomą oficialų pranešimą ir 
toliau sieks, kad netrukus būtų baigtos diegti reikiamos priemonės siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi Direktyvos 91/271/EEB ir Direktyvos 2008/98/EB reikalavimų.“

9. Komisijos atsakymas (REV VI), gautas 2014 m. kovo 31 d.

„Sprendžiant iš Graikijos valdžios institucijų atsakymų, kuriuos jos pateikė atsiliepdamos į 
2013 m. lapkričio 21 d. papildomą oficialų pranešimą, atrodo, kad eksploatuojant Kranidžio 
nuotekų valymo įrenginį ir užtikrinant jo atitiktį Direktyvoje 91/271/EEB dėl miesto nuotekų 
valymo3 nustatytiems reikalavimams buvo padaryta didelė pažanga. Konkrečiai:

e. Nuo 2013 m. rugsėjo 18 d. (kompetentingų Peloponeso valdžios institucijų sprendimas 

49298/2180) įrenginiui taikomos galiojančios aplinkosauginės normos (graik. 

Περιβαλλοντικοί Όροι).

                                               
1 OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30.
2 OL L 330, 1998 12 5, p. 32–54.
3 OL L 135, 1991 5 30, p. 40–52.
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f. Minėto nuotekų valymo įrenginio išleidžiamos nuotekos atitinka Direktyvos 91/271/EEB 

I priedo D dalies reikalavimus. Nors tam tikrų nustatytų parametrų vertės ir buvo viršytos, 

didžiausias mėginių skaičius, kuris neatitiko reikalavimų, išreikštų 1 lentelėje ir direktyvos 2 

straipsnio 7 dalyje koncentracijos rodikliais ir (arba) minimaliu išvalymu (%), neviršijo pagal 

I priedo D dalį didžiausios leidžiamos vertės.

g. Kranidžio nuotekų įrenginyje (negavus leidimo ir netaikant kontrolės) paliktos atliekos buvo 

išvežtos.

Nepaisant minėtos pažangos, visiška atitiktis direktyvai dar nepasiekta. Tai patvirtinta 
2013 m. gruodžio 18 d. (aplinkosaugos inspektoriams) atlikus inspekciją, kurios išvadose 
nurodoma, kad įrenginys veikia nesilaikant visų aplinkos apsaugos normų (pavyzdžiui, 
normos susijusios su nuotekų dumblo tvarkymu). Remdamasis šios inspekcijos išvadomis, 
Peloponeso regiono gubernatorius 2014 m. vasario 7 d. nusprendė įrenginio operatoriui skirti 
dar vieną baudą.

Siekdamos ištaisyti neatitikimus reikalavimams, Graikijos valdžios institucijos įgyvendina 
projektą „Kranidžio nuotekų surinkimo sistemos užbaigimas“. Šis projektas įtrauktas į 
veiksmų programą „Aplinka ir tvarus vystymasis“. Vėliau buvo pasirašyta dabartinio 
operatoriaus ir Peloponeso regiono sutartis, kad pastarasis taptų minėto projekto paramos 
gavėju. Paskui veiksmų programai buvo pateiktas prašymas pakeisti paramos gavėjo 
pavadinimą.

Kai ši procedūra bus baigta, bus galima paskelbti kvietimą pateikti pasiūlymus, o kai rangovas 
bus atrinktas, bus galima pradėti įvairius darbus.

Išvada

Komisija toliau sieks, kad netrukus būtų baigtos diegti reikiamos priemonės, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 91/271/EEB reikalavimų.“


