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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1152/2010, ko Grieķijas Komunistiskās partijas (KKE) 
vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Georgios Toussas, par videi 
kaitīgām darbībām Ermioni pašvaldībā Peloponēsas ziemeļrietumos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz vairākām videi kaitīgām darbībām Ermioni pašvaldībā un 
galvenokārt uz gruntsūdens piesārņojumu, kurā vainojama neatbilstīga atkritumu 
apsaimniekošana, jo īpaši nelikumīgs atkritumu poligons un šķidro atkritumu dīķis.
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka dzeramais ūdens no pašvaldības ūdensvada rada veselības 
apdraudējumu un ka neatbilstīga notekūdeņu attīrīšana ir viens no Argolidas līča nopietnā 
piesārņojuma iemesliem. Papildus viņš skaidro, ka nekontrolēta būvniecība vietējās piekrastes 
un mežu teritorijās iznīcina vietējo dabisko vidi un arheoloģiskos pieminekļus. Tā kā 
atbildīgās Grieķijas varas iestādes, pie kurām lūgumraksta iesniedzējs jau vērsies, nav 
veikušas nekādus pasākumus šai situācijā, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties un nodrošināt Eiropas Savienības vides tiesību aktu noteikumu ievērošanu 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 29. martā

Attiecībā uz nelegālo atkritumu poligonu

Eiropas Kopienu Tiesa 2005. gada 6. oktobra spriedumā lietā C-502/03 pasludināja, ka 
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Grieķija nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar 4., 8. un 9. pantu Direktīvā 75/442/EEK1

par atkritumiem, kas grozīta ar Direktīvu 91/156/EEK2. Šis spriedums attiecas uz visiem 
nelegālajiem vai nekontrolētajiem atkritumu poligoniem, kas darbojas Grieķijā. Ir jāatzīmē, ka 
Tiesā Grieķijas varas iestādes pašas atzina, ka valstī darbojas vismaz 1125 nelegāli vai 
nekontrolēti atkritumu poligoni.

Lai risinātu šo problēmu, Grieķijas varas iestādes ir atjauninājušas reģionālos atkritumu 
apsaimniekošanas plānus nolūkā slēgt nelegālos vai nekontrolētos atkritumu poligonus līdz 
2008. gada beigām un tos aizstāt ar piemērotām apsaimniekošanas ietaisēm, proti, 
poligoniem.

Tā kā Grieķijas Republika nav pilnībā izpildījusi Tiesas spriedumu, neraugoties uz tai nosūtīto 
brīdinājuma vēstuli (pamatojoties uz Līguma par ES darbību 260. pantu), un nav slēgusi visus 
nelegālos atkritumu poligonus Grieķijā, Komisija 2010. gada 29. oktobrī nolēma tai nosūtīt 
papildu brīdinājuma vēstuli. Grieķijas varas iestādes atbildē uz šo vēstuli iesniedza detalizētu 
rīcības plānu ar mērķi slēgt visus nelegālos atkritumu poligonus valstī līdz 2011. gada jūnija 
beigām. Komisija turpinās uzraudzīt panākto progresu un nekavēsies lietu no jauna iesniegt 
Tiesā, ja tas izrādītos nepieciešams.

Attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti

Saskaņā ar Direktīvu 98/83/EK3 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 ir 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.”

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošajiem datiem Kranidi un Ermioni pašvaldību cilvēka 
ekvivalents ir attiecīgi > 10 000 un > 4500, tādējādi ir piemērojama minētā direktīva.

Tomēr, neraugoties uz direktīvas 13. pantā ietverto pienākumu reizi trijos gados sniegt 
ziņojumu, Komisijas rīcībā nav neviena ziņojuma vai citu elementu, kas ļautu secināt, ka 
Ermionida pašvaldībā nebūtu ievēroti minētie nosacījumi. Tāpēc Komisija vērsīsies pie 
Grieķijas varas iestādēm, lai saņemtu jaunākos datus. Tiklīdz šie dati būs saņemti, Komisija 
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tos novērtēs un informēs Lūgumrakstu komiteju. Tāpat varētu paredzēt arī pārkāpuma 
procedūru.

Attiecībā uz peldvietu ūdens kvalitāti

Šajā gadījumā varētu piemērot Direktīvu 2006/7/EK1 par peldvietu ūdens kvalitātes 
pārvaldību. Saskaņā ar 2010. gada ziņojumā par peldvietu ūdens kvalitāti ietvertajiem datiem 
ir ievēroti obligātie parametri attiecībā uz peldvietu ūdens kvalitāti. Turklāt Ermionida 
reģionā ir ievērotas arī orientējošās (neobligātās) vērtības.

Attiecībā uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu

Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK2 par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
paredz pienākumu veikt komunālo notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu visās aglomerācijās, 
kuru cilvēka ekvivalents ir 2000 un vairāk. Ermioni un Kranidi aglomerācijas (un tātad arī 
Ermionida aglomerācija) atbilst minētajam nosacījumam. Saskaņā ar Komisijas rīcībā 
esošajiem datiem: a) attiecībā uz Ermioni aglomerāciju nav minēta ne savākšana, ne 
attīrīšana; b) attiecībā uz Kranidi aglomerāciju tikai 20 % ūdeņu tiek savākti, bet nav sniegti 
nekādi dati par attīrīšanu. Nolūkā noskaidrot situāciju Komisija izjautās Grieķijas varas 
iestādes, lai pārbaudītu, vai ir ievērotas ES vides tiesību aktos noteiktās prasības.

Attiecībā uz Argolidas līča piesārņojumu

Komisija nav saņēmusi nekādas sūdzības par minētā līča piesārņojumu, un tās rīcībā nav 
informācijas, kas ļautu konstatēt šādu piesārņojumu (piemēram, notekūdeņu novadīšanas dēļ).

Lūgumraksta iesniedzēja minētās darbības (zivju audzēšana, atsāļošanas iekārtas un viesnīcu 
kompleksi) varētu kontrolēt, ņemot vērā noteikumus, kas ietverti Direktīvā 85/337/EEK3 par 
dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kura grozīta ar 
Direktīvām 97/11/EK4, 2003/35/EK5 un 2009/31/EK6. Minētā direktīva attiecas uz tādu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kuriem var būt nozīmīga 
ekoloģiskā ietekme, un paredz veikt pētījumus par ietekmi uz vidi.

Tomēr jāatzīmē, ka atsāļošanas iekārtas nav iekļautas šīs direktīvas pielikumos. Tāpēc 
attiecībā uz šīm iekārtām direktīva nav piemērojama.

No otras puses, intensīvā zivju audzēšana un brīvdienu ciematiņi un viesnīcu kompleksi ārpus 
pilsētas robežām un saistīti pasākumi ir minēti direktīvas II pielikumā (attiecīgi 1. punkta 
f) apakšpunkts un 12. punkta c) apakšpunkts). Saskaņā ar direktīvu dalībvalstis attiecībā uz 
II pielikumā uzskaitītajiem projektiem ar katra gadījuma pārbaudēm vai pēc dalībvalsts 
noteiktajiem limitiem vai kritērijiem nosaka, vai projektam jāveic ietekmes uz vidi 
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novērtējums. Saskaņā ar ministrijas lēmumu (KYA 15393/332/2002), ar ko transponē 
Direktīvu 85/337/EEK, tikai tos viesnīcu kompleksus (ārpus pilsētas robežām un saistītos 
pasākumus), kuros ir vairāk par 1000 guļvietām, obligāti jāpakļauj atbilstīgam ietekmes uz 
vidi novērtējumam. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju attiecīgajā reģionā nav 
šādu kompleksu. Attiecībā uz nelegālu zivju audzēšanas iekārtu darbību jāatgādina, ka 
Direktīva 85/337/EEK neparedz projektu kontroles un uzraudzības pasākumus pēc to 
attīstības piekrišanas sniegšanas.

Komisija arī vēlētos uzsvērt, ka ES līmenī nepastāv tiesību akti vides jomā attiecībā uz 
arheoloģisko atradumu vietu aizsardzību, ne arī pilsētplānošanas jomā. Direktīva 92/43/EEK1

par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, iespējams, būtu piemērojama, ja 
viesnīcas būvniecības projekts varētu radīt ietekmi uz Natura 2000 teritoriju. Minētās 
direktīvas 6. panta 3. punktā paredzēts, ka: „Visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar 
konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem 
plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo 
teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi 
uz minēto teritoriju, un saskaņā ar 4. punkta noteikumiem, kompetentā valsts iestāde piekrīt 
plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās 
teritorijas viengabalainība, un vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli.”
Tomēr saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja nosūtīto informāciju šajā gadījumā nav skarta 
neviena Natura 2000 teritorija.

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

Komisija apliecina, ka ir sazinājusies 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. Komisijas dienesti analizēja Grieķijas varas 
iestāžu atbildi un nonāca pie turpmāk aprakstītajiem secinājumiem.

Attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti

Dažādu paraugu, kas ņemti 2010. gadā bijušajās Ermioni un Kranidi pašvaldībās (2010. gada 
administratīvās reformas „Kallikratis” ietvaros tās tika apvienotas jaunā — Ermionida —
pašvaldībā), analīze apliecina, ka pašvaldības ūdensapgādes tīklu nodrošinātais ūdens 
neatbilst kvalitātes kritērijiem, kas noteikti Direktīvā 98/83/EK, un tāpēc to nevar uzskatīt par 
piemērotu cilvēku patēriņam.

Ņemot vērā, ka Grieķijas Republika nav izpildījusi iepriekš minētajā direktīvā noteiktās 
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prasības, Komisija nolēma vēlreiz iztaujāt Grieķijas varas iestādes, lai pārbaudītu, kāda 
korektīva rīcība (atbilstīgi Direktīvas 98/83/EK 8. pantam) ir bijusi, lai atjaunotu dzeramā 
ūdens kvalitāti Ermionida pašvaldībā.

Attiecībā uz dalībvalstīm noteikto pienākumu veikt „visus pasākumus, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu, ka patērētājiem tiek nodrošināta atbilstīga un precīza informācija par dzeramā 
ūdens kvalitāti”, (Direktīvas 98/83/EK 13. panta 1. punkts) Grieķijas Republika to ir 
izpildījusi, jo paraugu (kas šajā pašvaldībā tiek ņemti katru mēnesi) pārbaudes rezultāti ir 
pieejami sabiedrībai.

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. Šis ziņojums vēl 
nav publicēts.

Attiecībā uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu

Saskaņā ar Komisijas apkopoto informāciju Kranidi aglomerācijas cilvēka ekvivalents (c. e.) 
ir 7689, un Ermioni aglomerācijas cilvēka ekvivalents ir 2534. Saskaņā ar 
Direktīvas 91/271/EEK 3. pantu aglomerācijās, kurās c. e. ir starp 2000 un 15 000, vēlākais 
līdz 2005. gada 31. decembrim jānodrošina komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas.

No Grieķijas varas iestāžu atsūtītās atbildes var secināt, ka šajās abās aglomerācijās 
kanalizācijas sistēmas nav nodrošinātas visiem iedzīvotājiem. Ermioni aglomerācijā 20 % 
iedzīvotāju un Kranides aglomerācijā 35 % iedzīvotāju nav nodrošinātas attiecīgās komunālo 
notekūdeņu kanalizācijas sistēmas. Nesavāktie komunālie notekūdeņi tiekot novadīti uz citu 
attīrīšanas iekārtu, kur tie tiek pienācīgi attīrīti.

Jāatzīmē, ka tajā pašā 3. panta 1. punktā ir noteikts, ka, ja „kanalizācijas sistēmu izveidošana 
nav pamatota, jo tā vai nu nedos nekādu labumu videi vai ietvers pārmērīgas izmaksas, 
izmanto individuālas sistēmas vai citas piemērotas sistēmas, kas nodrošina to pašu vides 
aizsardzības līmeni”.

Attiecīgi šajās abās aglomerācijās kompetento varas iestāžu izveidoto mehānismu (novadīšana 
uz citu iekārtu, kur notiek pienācīga attīrīšana) varētu uzskatīt par „individuālu sistēmu vai 
citu piemērotu sistēmu, kas nodrošina to pašu vides aizsardzības līmeni”, un tādējādi atļaut 
atbilstīgi Direktīvai 91/271/EEK. Tomēr šāda pieļaušana ir iespējama, ja ir izpildīti divi 
nosacījumi: ir nodrošināts tāds pats vides aizsardzības līmenis, un attiecīgā dalībvalsts 
pierāda, ka kanalizācijas sistēmas izveidošana nav pamatota.

Komisijai nav pietiekami daudz pierādījumu, lai tā varētu apliecināt, ka nebūtu nodrošināts 
tāds pats vides aizsardzības līmenis saistībā ar komunālajiem notekūdeņiem, kas tiek novadīti, 
lai tiktu attīrīti. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 91/271/EEK 3. panta 1. punkta interpretāciju 
dalībvalsts var izmantot individuālas sistēmas vai citas piemērotas sistēmas tikai tad, ja tā 
norāda, kādu iemeslu dēļ kanalizācijas sistēmas izveidošana nav pamatota. Šajā gadījumā 
Grieķijas Republika to nav norādījusi. Tādēļ Komisija vēlreiz izjautās Grieķijas varas 
iestādes, lai šajā saistībā iegūtu paskaidrojumus un pārbaudītu, ka Direktīvas 91/271/EEK 
3. panta 1. punktā minētie pienākumi ir izpildīti.
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Visbeidzot, attiecībā uz to komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kas nonāk abu šo aglomerāciju 
kanalizācijas sistēmās, 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.

Secinājums

Komisija pārbaudīs: a) ka tiek izpildīti pienākumi, kas minēti Direktīvā 91/271/EEK, 
konkrētāk, tās 3. panta 1. punktā, kā arī, b) kāda korektīva rīcība atbilstīgi 
Direktīvas 98/83/EK 8. pantam ir bijusi, lai atjaunotu dzeramā ūdens kvalitāti Ermionida 
pašvaldībā.

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

No Grieķijas varas iestādēm saņemto atbilžu analīze ļāva nonākt pie turpmāk izklāstītajiem 
secinājumiem.

Attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti

Abās minētajās aglomerācijās ir novērojamas šādas problēmas attiecībā uz dzeramo ūdeni:

– palielināts hlorīda jonu daudzums, ko izraisa jūras ūdens ieplūšana gruntsūdenī, savukārt 
minētā gruntsūdens kvalitāti apdraud pārmērīga sūknēšana un nepietiekams nokrišņu 
daudzums reģionā;
– retākos gadījumos un tikai noteiktos reģionos ir novērojams arī palielināts nitrātu 
daudzums;
– ļoti retos gadījumos ierobežotās platībās ir konstatēts arī bakterioloģisks piesārņojums.

Šo problēmu risināšanai Grieķijas varas iestādes veic šādus pasākumus:

– ūdeni no akām novada (ar īpaši izveidota tīkla starpniecību) uz abu aglomerāciju 
rezervuāriem, pēc tam novirzot to tālāk patērētājiem. Katrā aglomerācijā ir hlorēšanas 
sistēma, kuru regulāri kontrolē un uztur kompetentās iestādes;
– ūdens kvalitāti pārbauda katru mēnesi (atbilstīgi Direktīvas 98/83/EK noteikumiem) 
akreditētas laboratorijas. Paraugu analīzes rezultāti ir pieejami sabiedrībai pilsētu un vietējās 
pašvaldībās, un ir skaidri minēta norāde „dzerams ūdens” vai „nedzerams ūdens”;
– ja ir konstatēts bakterioloģisks piesārņojums, varas iestādes palielina hlorēšanas līmeni un 
nekavējoties ņem jaunus paraugus, lai pārliecinātos, ka problēma ir atrisināta.

Turklāt ir veikti papildu pasākumi, kuru mērķis ir risināt konstatētās problēmas un mazināt 
iepriekš minēto negadījumu biežumu:

– ir veikti hidroloģiski pētījumi, lai atrastu jaunas akas Ourezas (Ούρεζα), Golemi (Γκολέμι) 
un Petras Hartas (Πέτρα Χαρτά) reģionā Kranidi aglomerācijā, kā arī Tepeleni (Τεπελένι), 
Shinakijas (Σχοινάκια) un Vromosikijas (Βρωμοσυκιά) reģionā Ermioni aglomerācijā;
– jau ir veikti pētījumi, lai uzbūvētu atsāļošanas iekārtu Chonia Koiladas reģionā;
– varas iestādes izskata iespēju finansēt ūdens transportēšanu (ar kuģi) no Lerni (Λέρνη) 
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reģiona uz Kranidi tīklu. Šāda transportēšana ir tehniski iespējama (to īstenoja jau 2002. un 
2003. gadā), ja tiks piešķirti nepieciešamie līdzekļi.

Tādējādi šķiet, ka Grieķijas varas iestādes ir veikušas nepieciešamos korektīvos pasākumus 
(saskaņā ar Direktīvas 98/83/EK 8. pantu), lai atjaunotu dzeramā ūdens kvalitāti Ermionida 
pašvaldībā, vienlaikus nodrošinot regulāru ūdens kvalitātes kontroli un pienācīgu sabiedrības 
informēšanu saskaņā ar iepriekš minētajā direktīvā paredzētajiem pienākumiem.

Attiecībā uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu

Kranidi aglomerācijas cilvēka ekvivalents (c. e.) ir 7689, savukārt komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu (turpmāk tekstā ― attīrīšanas iekārtas) pieļaujamā kapacitāte ir 10 000. Bet 
Ermioni aglomerācijas c. e. ir 2584 (nevis 2534, kā minēts iepriekšējā paziņojumā), un 
attīrīšanas iekārtu pieļaujamā kapacitāte ir 8677.

Komunālie notekūdeņi tiek novadīti 2 kanalizācijas sistēmās un atkārtoti attīrīti (veicot 
attīrīšanu no slāpekļa un fosfora) pirms to novadīšanas. Turklāt no Grieķijas varas iestāžu 
sniegtās atbildes var secināt, ka minētie ūdeņi tiek attīrīti atbilstīgi Direktīvas 91/271/EEK 
(konkrētāk, tās 4. panta) prasībām.

Kā bija minēts iepriekšējā Komisijas paziņojumā, ne visi namīpašumi, kas atrodas abās 
aglomerācijās, ir pievienoti kanalizācijas sistēmām. Iespējamais skaidrojums šādai situācijai 
varētu būt tas, ka abās aglomerācijās ir ļoti daudz „vasaras māju”, kuras tiek apdzīvotas tikai 
vidēji vienu mēnesi katru gadu.

Minēto namīpašumu komunālie notekūdeņi netiek novadīti tieši uz attiecīgajām attīrīšanas 
iekārtām, bet tiek transportēti cisternu automobiļos uz Kranidi attīrīšanas iekārtām, lai tur 
tiktu veikta atbilstīga notekūdeņu attīrīšana.

Vēl ir jāpiebilst, ka Ermionida pašvaldība (kas aptver divas aglomerācijas) nesen iesniedza 
priekšlikumu par Kranidi kanalizācijas sistēmas paplašināšanu, kā arī finansējuma 
pieprasījumu.

Ņemot vērā šo informāciju, var pieņemt, ka ir izpildīti Direktīvā 91/271/EEK paredzētie 
pienākumi, jo lielākā daļa komunālo notekūdeņu tiek savākti un atbilstīgi attīrīti, savukārt 
atlikusī notekūdeņu daļa tiek transportēta cisternu automobiļos (atbilstoši minētās direktīvas 
3. panta 1. punktā paredzētajiem pienākumiem) uz Kranidi attīrīšanas iekārtām, lai tur tiktu 
veikta atbilstīga notekūdeņu attīrīšana.

Tomēr, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto jauno informāciju, šķiet, ka Kranidi 
attīrīšanas iekārtās ir novērojamas ar darbības traucējumiem saistītas problēmas. Komisijas 
dienesti pieņēma lēmumu atkal sazināties ar Grieķijas varas iestādēm, lai iegūtu 
paskaidrojumus un jo īpaši lai pārliecinātos, ka minētajām iekārtām ir visas nepieciešamās 
spēkā esošās atļaujas, ir veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi un iekārtas darbojas 
saskaņā ar vides tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

Secinājums

Pārbaudes noslēgumā un balstoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto jauno informāciju, 
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Komisija nolēma atkal sazināties ar Grieķijas varas iestādēm, lai iegūtu papildu 
paskaidrojumus par Kranidi attīrīšanas iekārtu darbību.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Izskatot Grieķijas iestāžu sniegtās papildu atbildes saistībā ar Komisijas izmeklēšanu, 
atklājas, ka Kranidi attīrīšanas iekārta nedarbojas atbilstīgi Direktīvas 91/271/EEK par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu1 noteikumiem un prasībām un jo īpaši tās 3., 4., 10., 11. un 
14. pantam, kā arī I.A pielikumam.

Kā liecina Grieķijas varas iestāžu veiktā analīze, ne visi pilsētas atkritumi šajā aglomerācijā 
tiek savākti un pārstrādāti attīrīšanas iekārtā, kā arī ir konstatētas ar notekūdeņu dūņu 
attīrīšanu saistītas problēmas. Turklāt minētā iekārta pašlaik darbojas bez spēkā esošiem vides 
noteikumiem („Περιβαλλοντικοί Όροι”) (iepriekšējo noteikumu darbības termiņš ir beidzies, 
taču tas nav atjaunots) un bez komunālo notekūdeņu apsaimniekošanas un utilizācijas 
atļaujas. Visbeidzot un pamatojoties uz Grieķijas iestāžu sniegto informāciju, arī šķiet, ka šī 
iekārta nav būvēta tā, lai varētu pienācīgi darboties visos vietējos laika apstākļos.

Tādēļ Komisija nolēma uzsākt pienākumu neizpildes procedūru un 2012. gada 22. novembrī 
nosūtīt Grieķijas Republikai brīdinājuma vēstuli.

Secinājums

Tiklīdz būs saņemta Grieķijas varas iestāžu atbilde uz brīdinājuma vēstuli, Komisija 
pārbaudīs, vai Grieķijas Republika ir veikusi visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
atbilsmi Direktīvas 91/271/EK prasībām.

7. Komisijas atbilde (REV IV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisija vēlas apstiprināt informāciju, ko tā paziņoja Lūgumrakstu komitejai 2013. gada 
25. aprīļa sanāksmē. Konkrētāk, kā tika paziņots šajā sanāksmē, atbildē uz brīdinājuma 
vēstuli, kas tika nosūtīta Grieķijas Republikai (pārkāpuma lieta 2012/2184) saistībā ar 
Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu2 noteikumu pārkāpumu, ir 
apliecināts, ka, lai gan joprojām nav nodrošināta pilnīga atbilstība minētās Direktīvas 
noteikumiem, ir gūti vairāki panākumi:

a) šobrīd visi komunālie notekūdeņi tiek savākti vai nu tieši (ar kanalizācijas tīkla 
palīdzību), vai netieši (šajā gadījumā transportējot ar cisternu automobiļiem) uz 
Kranidi attīrīšanas iekārtu atbilstoši prasībām, kas noteiktas direktīvas 3. panta 
1. punktā. Turklāt zemē izveidotais rezervuārs, kurā tika novadīts iepriekš minēto 
cisternu automobiļu saturs, šobrīd ir aizstāts ar atbilstošu rezervuāru, kas izveidots no 
betona, kas nozīmē, ka ir novērstas jebkādas noplūdes apkārtējā vidē un tās 
piesārņošana;

                                               
1

OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
2

OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
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b) šobrīd darbojas hlorēšanas sistēma;

c) tiek veikti pasākumi ar mērķi uzlabot attīrīšanas stacijas darbību (šajā saistībā 
ekspluatācijā tiks nodoti nosēdbaseini);

d) attiecībā uz projektu „Komunālo notekūdeņu savākšanas tīkla un komunālo 
notekūdeņu priekšapstrādes iekārtas izveide” (έργο αποπεράτωσης αποχετευτικών δικτύων 
Κρανιδίου, Πορτοχελίου, αγωγοί μεταφοράς λυμάτων και Μονάδα Προεπεξεργασίας 
Βοθρολυμάτων) ir jau iesniegts pieteikums finansējuma saņemšanai.

Tomēr, neskatoties uz gūto progresu, no pēdējā pārbaudes ziņojuma, kas datēts ar 2012. gada 
11. decembri, izriet, ka Kranidi komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārta joprojām neatbilst 
visām Direktīvas 91/271/EEK prasībām un tai joprojām nav spēkā esošu vides noteikumu 
(„Περιβαλλοντικοί Όροι”).

Secinājums

Komisija turpinās uzraudzīt, lai tuvākajā laikā tiktu īstenoti nepieciešamie pasākumi, ko jau 
paredzējušas Grieķijas varas iestādes. Ja šie pasākumi netiks īstenoti, Komisija nekavējoties 
veiks jebkādus papildu pasākumus, ko tā uzskatīs par nepieciešamiem.

Jāpiebilst, ka 2013. gada 25. aprīļa sanāksmē lūgumraksta iesniedzējs norādīja uz dažiem 
datiem (2013. gada martā), par to, ka dzeramajā ūdenī minētajā aglomerācijā joprojām ir 
bakterioloģiskais piesārņojums un korektīvie pasākumi, kurus Grieķijas varas iestādes veica, 
pamatojoties uz Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti 8. pantu, nav devuši cerēto 
efektu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija ir nolēmusi sākt jaunu ES izmēģinājuma 
projekta lietu un pieprasīt paskaidrojumus no Grieķijas varas iestādēm.

8. Komisijas atbilde (REV V), kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Neskatoties uz daudzajiem sasniegumiem Kranidi attīrīšanas iekārtas darbībā, tās joprojām 
neatbilst visām Direktīvas 91/271/EEK prasībām attiecībā uz komunālajiem notekūdeņiem1.
Šā iemesla dēļ 2013. gada 20. novembrī Komisija nolēma nosūtīt vēl vienu oficiāla 
paziņojuma vēstuli.

Komisija uzskata, ka Grieķija joprojām neatbilst iepriekš minētās Direktīvas noteikumiem, it 
īpaši:

a. nespēj nodrošināt, ka notekūdeņu izvadīšana no attīrīšanas iekārtas atbilstu 
Direktīvas 91/271/EKK I pielikuma B punktā noteiktajām prasībām;

b. joprojām nav veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka iekārta tiek izmantota un uzturēta, 
nodrošinot apmierinošu darbību visos parastajos vietējos klimata apstākļos, kā tas 
noteikts Direktīvas 10. pantā.

                                               
1 OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
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c. dūņu izvadīšana no attīrīšanas iekārtas joprojām nav pakļauta vispārīgiem 
noteikumiem, kā tas paredzēts Direktīvas 91/271/EKK 14. pantā;

d. iekārtas uzstādīšana joprojām neatbilst vides standartiem („Περιβαλλοντικοί Όροι”).

Turklāt ir novērojami Direktīvas 2008/98/EK1 pārkāpumi attiecībā uz atkritumiem, jo tie tiek 
pamesti lielos daudzumos (bez jebkādas atļaujas vai kontroles) Kranidi attīrīšanas iekārtā.

Kā jau Eiropas Komisijas iepriekšējā paziņojumā minēts, ir uzsākta jauna ES izmēģinājuma 
projekta lieta „EU Pilot”, lai pārbaudītu, vai ūdens, kas paredzēts lietošanai pārtikā Kranidi 
pilsētas aglomerācijā, ir atbilstošs visiem Direktīvas 98/83/EK parametriem attiecībā uz ūdens 
lietošanu pārtikā.2 Lai to panāktu, Komisija lūdza Grieķijas iestādēm iesniegt dokumentu 
kopiju par pēdējām veiktajām analīzēm (2013. gada aprīlis un maijs).

Šo rezultātu analīze parāda, ka visi robežlieluma pārsniegumi (izņemot vienu) attiecas uz 
norādītajiem parametriem, kas iekļauti Direktīvas 98/83/EK I pielikuma C daļā (pārsniegumi 
skar šādus parametrus: vadītspēju, hlorīdu, smaržu, garšu, koliformas baktērijas un nātriju).
Direktīvas 98/83/EK 5. panta 2. punkts nosaka, ka „attiecībā uz parametriem, kas noteikti 
I pielikuma C daļā, vērtības nosaka tikai monitoringa vajadzībām un 8. pantā noteikto 
pienākumu izpildei” (proti, „korektīvie pasākumi un lietošanas ierobežojumi”, ko Grieķijas 
varas iestādes šobrīd īsteno attiecībā uz pilsētas aglomerāciju).

Vienīgais pārsniegtais daudzums attiecībā uz ķīmiskajiem parametriem, kas minēti šīs 
Direktīvas I pielikuma B punktā, attiecas uz parametru „Nitrāts”. Patiešām, viena parauga 
analīžu rezultāti, kas ņemti 2013. gada aprīlī, uzrāda ļoti minimālus uzlabojumus (50,2 mg/l, 
kamēr Direktīvā norādītā maksimālā vērtība ir 50 mg/l). Grieķijas Republika jau ir veikusi 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka vērtība nokrītas zem Direktīvā norādītā sliekšņa.

Secinājums

Komisija gaidīs atbildi no Grieķijas iestādēm attiecībā uz oficiālo paziņojuma vēstuli un 
uzraudzīs, lai tuvākajā laikā tiktu īstenoti nepieciešamie pasākumi, kas vajadzīgi 
Direktīvas 91/271/EKK un Direktīvas 2008/98/EK prasību izpildei.

9. Komisijas atbilde (REV VI), kas saņemta 2014. gada 31. martā

No Grieķijas iestāžu sniegtajām atbildēm uz 2013. gada 21. novembra papildu vēstuli ar 
oficiālu paziņojumu izriet, ka ir veikti nozīmīgi pasākumi attiecībā uz Kranidi attīrīšanas 
iekārtas darbību un tās atbilstību prasībām, kas noteiktas Direktīvā 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu3. Tika veikti šādi pasākumi.

e. Kopš 2013. gada 18. septembra (Peloponēsas kompetento iestāžu Lēmums 

Nr. 49298/2180) iekārta atbilst spēkā esošajām vides prasībām („Περιβαλλοντικοί Όροι”).

                                               
1

OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.

2 OV L 330, 5.12.1998., 32.–54. lpp.

3 OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.
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f. Attīrīšanas iekārtas notekūdeņi atbilst Direktīvas 91/271/EEK I pielikuma D punkta 

prasībām, jo, lai gan konstatēti atsevišķi robežvērtību pārsniegumi un maksimālais 

paraugu skaits neatbilst koncentrācijas robežvērtībām un/vai procentuālajai samazināšanas 

attiecībai, kā norādīts minētās direktīvas 1. tabulā un 2. panta 7. punktā, tomēr parametri ir 

zemāki par I pielikuma D punktā pieļauto maksimālo robežvērtību.

g. Atkritumi, kas (bez jebkādas atļaujas vai kontroles procedūras) bija pamesti Kranidi 

attīrīšanas iekārtas teritorijā, ir aizvākti.

Neraugoties uz minētajiem sasniegumiem, joprojām nav panākta pilnīga atbilstība prasībām. 
2013. gada 18. decembra pārbaudē (ko veica vides inspektori) tika konstatēts, ka attīrīšanas 
iekārtā nav pilnībā ievērotas vides prasības (piemēram, attiecībā uz attīrīšanas iekārtā radušos 
dūņu novadīšanu). Pamatojoties uz šo pārbaudi, Peloponēsas reģiona pilnvarnieks 2014. gada 
7. februārī nolēma iekārtas apsaimniekotājam uzlikt jaunu sodu.

Lai šo neatbilstību novērstu, Grieķijas iestādes sāka īstenot projektu „Kranidi komunālo 
notekūdeņu savākšanas sistēmas noslēguma posms”. Minētais projekts tika iekļauts darbības 
programmā „Vide un ilgtspējīga attīstība”. Starp pašreizējo iekārtas apsaimniekotāju un
Peloponēsas reģionu tika noslēgts līgums, ar ko Peloponēsas reģions kļuva par minētā 
projekta labumguvēju. Pēc tam attiecībā uz darbības programmu tika iesniegta prasība, lai 
tiktu mainīts projekta labumguvējs.

Pēc šīs procedūras pabeigšanas varēs izsludināt uzaicinājumu uz konkursu, un pēc tam, kad 
būs izraudzīts līgumslēdzējs, varēs sākt attiecīgos būvdarbus.

Secinājums

Komisija turpinās uzraudzīt, vai tuvākajā laikā tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu atbilstību Direktīvas 91/271/EEK prasībām.


