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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1152/2010, którą złożył Georgios Toussas (Grecja) w imieniu Greckiej 
Partii Komunistycznej (KKE), w sprawie szkodliwych dla środowiska działań w 
gminie Ermioni w północno-zachodniej części Peloponezu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje liczne szkodliwe dla środowiska działania prowadzone w gminie 
Ermioni, a przede wszystkim zanieczyszczenie wód gruntowych, którego przyczyną jest 
nieodpowiednia gospodarka odpadami, szczególnie zaś nielegalne wysypisko i zlewnia 
odpadów. Składający petycję zaznacza, że woda pitna pochodząca z wodociągu gminnego jest 
szkodliwa dla zdrowia, a nieodpowiednie oczyszczanie ścieków to jedna z przyczyn 
poważnego zanieczyszczenia Zatoki Argolidzkiej. Podkreśla on także, że niekontrolowana 
działalność budowlana na miejscowych obszarach przybrzeżnych i leśnych prowadzi do 
zniszczenia lokalnych obszarów naturalnych i zabytków archeologicznych. Ponieważ 
właściwe władze greckie, do których składający petycję już występował, nie podjęły żadnych 
działań, aby zaradzić tej sytuacji, wzywa on Parlament Europejski do interwencji w celu
zapewnienia zgodności wspomnianych działań z przepisami Unii Europejskiej w dziedzinie 
środowiska

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

W odniesieniu do istnienia nielegalnego wysypiska 
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W wyroku z dnia 6 października 2005 r. (C-502/03)1 Trybunał Sprawiedliwości uznał, że 
Grecja uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 4, 8 i 9 dyrektywy 
75/442/EWG w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 91/156/EWG2. Wyrok ten dotyczy 
wszystkich nielegalnych lub niekontrolowanych składowisk odpadów działających w Grecji. 
Należy zauważyć, że władze Grecji same potwierdziły przed Trybunałem Sprawiedliwości, że 
na terytorium kraju działa przynajmniej 1125 nielegalnych lub niekontrolowanych składowisk 
odpadów 

W celu zaradzenia problemowi władze Grecji dokonały uaktualnienia regionalnych planów 
gospodarki odpadami w celu zamknięcia nielegalnych lub niekontrolowanych składowisk 
odpadów do końca 2008 r. i zastąpienia ich odpowiednią infrastrukturą gospodarki odpadami, 
w szczególności odpowiednimi składowiskami odpadów. 

Republika Grecka, mimo że zostało do niej wystosowane wezwanie do usunięcia uchybienia 
(na podstawie art. 260 TFUE), nie zastosowała się w pełni do wyroku Trybunału i nie 
zamknęła wszystkich nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się w Grecji, w 
związku z czym Komisja postanowiła wystosować do niej w dniu 29 października 2010 r. 
dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Władze greckie w swojej odpowiedzi na 
wspomniane wezwanie przedłożyły szczegółowy plan działania mający na celu zamknięcie 
wszystkich nielegalnych składowisk odpadów do końca czerwca 2011 r. Komisja będzie w 
dalszym ciągu monitorować czynione w tej kwestii postępy i w razie konieczności gotowa 
będzie skierować sprawę do Trybunału. 

W odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zgodnie z dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi3 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 zdatna 
do użycia i czysta, jeśli:

„a) jest wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji, które w 
ilościach lub stężeniach stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego;
i
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”.

Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja, równoważna liczba mieszkańców w 

                                               
1 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 39–41.
2 Dz.U. L 78 z 26.3.1991, s. 32–37.
3 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32–54.
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miejscowościach Kranidi i Ermioni wynosi odpowiednio >10 tys. i >4,5 tys., a tym samym 
odnośna dyrektywa ma zastosowanie. 

Komisja nie dysponuje jednak – pomimo określonego w art. 13 dyrektywy obowiązku 
publikacji co trzy lata sprawozdania – żadnym sprawozdaniem lub innym dokumentem 
pozwalającym ustalić, czy wspomniane warunki są spełnione w gminie Ermionida. Komisja 
zwróci się zatem do władz greckich w celu uzyskania aktualnych danych. Po otrzymaniu 
wspomnianych danych Komisja dokona ich oceny i poinformuje Komisję Petycji. Nie jest 
wykluczone, że zostanie wszczęte postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego. 

W odniesieniu do jakości wody w kąpieliskach

Dyrektywa 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach1 mogłaby mieć 
zastosowane w przedmiotowym przypadku. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z 
2010 r. dotyczącym jakości wody w kąpieliskach obowiązkowe parametry w zakresie jakości 
wody w kąpieliskach są zachowane. Ponadto w regionie Ermionida zachowane są także 
wartości zalecane (nieobowiązkowe).

W odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych

Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków 
komunalnych2 nakłada się obowiązek odprowadzania do systemów zbierania i oczyszczania 
ścieków komunalnych we wszystkich aglomeracjach, których równoważna liczba 
mieszkańców wynosi powyżej 2000. Aglomeracje Ermioni i Kranidi (a tym samym 
aglomeracja Ermionida) zaliczają się do tej kategorii. Według danych, którymi dysponuje 
Komisja: a) brak jest informacji na temat jakiegokolwiek odprowadzania i oczyszczania 
ścieków w aglomeracji Ermioni, b) w aglomeracji Kranidi jedynie 20% ścieków jest 
odprowadzanych, brak natomiast informacji na temat ich oczyszczania. W celu wyjaśnienia 
tej sytuacji Komisja zwróci się do władz greckich o dostarczenie informacji, które pozwolą 
ustalić, czy należycie przestrzegane są wymogi przepisów UE w dziedzinie ochrony 
środowiska. 

W odniesieniu do zanieczyszczenia Zatoki Argolidzkiej

Do Komisji nie wpłynęła żadna skarga dotycząca zanieczyszczenia wspomnianej zatoki i nie 
dysponuje ona żadnym dokumentem pozwalającym ustalić istnienie takiego zanieczyszczenia 
(np. będącego wynikiem zrzutu ścieków do wód zatoki). 

Prowadzenie wspomnianych przez składającego petycję rodzajów działalności (hodowli ryb, 
zakładów odsalania wody czy kompleksów hotelarskich) mogłoby być kontrolowane na 
podstawie przepisów dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne3, zmienionej 

                                               
1 Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 37–51.
2 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40–52.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.
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dyrektywą 97/11/WE1, dyrektywą 2003/35/WE2 oraz dyrektywą 2009/31/WE3. 
Przedmiotowa dyrektywa dotyczy oceny skutków wywieranych na środowisko przez 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne mogące znacząco oddziaływać na środowisko; 
przewiduje się w niej także obowiązek przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. 

Należy jednak zaznaczyć, że zakłady odsalania wody nie figurują w załącznikach do 
wspomnianej dyrektywy. Z tego też względu dyrektywa nie ma zastosowania w odniesieniu 
do tych zakładów.

Z kolei intensywna hodowla ryb oraz ośrodki wypoczynkowe i kompleksy hotelowe poza 
obszarami miejskimi wraz z inwestycjami towarzyszącymi wymienione są w załączniku II do 
dyrektywy (odpowiednio pkt 1 lit. f) oraz pkt 12 lit. c)). Zgodnie z dyrektywą, w odniesieniu 
do przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, dane państwo członkowskie określa za 
pomocą badania indywidualnego lub za pomocą ustalonych przez siebie progów lub 
kryteriów, czy przedsięwzięcie podlega ocenie skutków wywieranych na środowisko. 
Zgodnie z decyzją ministerialną (KYA 15393/332/2002) transponującą dyrektywę 
85/337/EWG jedynie kompleksy hotelowe (poza obszarami miejskimi wraz z inwestycjami 
towarzyszącymi), które dysponują więcej niż tysiącem łóżek, muszą obowiązkowo być 
poddane procedurze odpowiedniej oceny skutków wywieranych przez nie na środowisko. 
Według informacji, którymi dysponuje Komisja, w odnośnym regionie nie znajduje się żaden 
kompleks należący do tej kategorii. W odniesieniu do nielegalnego funkcjonowania zakładów 
hodowli ryb należy podkreślić, że w dyrektywie 85/337/EWG nie przewiduje się środków 
monitorowania i nadzoru w odniesieniu do zatwierdzonych przedsięwzięć.

Komisja pragnie także podkreślić, że na szczeblu unijnym nie istnieją przepisy w dziedzinie 
ochrony środowiska, które regulowałyby kwestie związane z ochroną stanowisk 
archeologicznych czy z urbanistyką. Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory4 mogłaby ewentualnie mieć zastosowanie, jeśli 
przedsięwzięcie budowy hotelu mogłoby wywierać wpływ na region należący do sieci Natura 
2000. W art. 6 ust. 3 wspomnianej dyrektywy przewiduje się w istocie, że: „Każdy plan lub 
przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania 
terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w 
połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego 
skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe 
wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on 
niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego 
społeczeństwa”. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez składającego petycję nie 
dotyczy to jednak w tym wypadku żadnego regionu należącego do sieci Natura 2000. 

Wniosek

                                               
1 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5–15.
2 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17–25.
3 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114–135.
4 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
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Komisja skontaktuje się z władzami greckimi w celu sprawdzenia, czy należycie 
przestrzegane są wymogi 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. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 26 października 2011 r.

Komisja potwierdza, że skontaktowała się z władzami greckimi w celu sprawdzenia, czy 
należycie przestrzegane są wymogi 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. Na podstawie analizy odpowiedzi władz greckich 
służby Komisji doszły do następujących wniosków: 

W odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Analiza różnych próbek pobranych w 2010 r. w dawnych gminach Ermioni i Kranidi (które w 
wyniku reformy administracyjnej „Kallikratis” z 2010 r. zostały połączone w jedną, nową 
gminę o nazwie Ermionida) potwierdza, że woda dostarczana przez gminne sieci 
wodociągowe nie spełnia kryteriów jakościowych określonych w dyrektywie 98/83/WE i nie 
można jej tym samym uznać za wodę nadającą się do spożycia przez ludzi. 

W związku z tym, że Grecja nie zastosowała się do wymogów zawartych we wspomnianej 
wyżej dyrektywie, Komisja zdecydowała po raz kolejny zwrócić się do władz greckich o 
dostarczenie informacji w celu zbadania, jakie środki zaradcze (na mocy art. 8 dyrektywy 
98/83/WE) zostały podjęte, aby przywrócić należytą jakość wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi w gminie Ermionida. 

W odniesieniu do obowiązku nałożonego na państwa członkowskie w zakresie 
„podejmowania niezbędnych środków w celu zapewnienia konsumentom dostępu do 
właściwej i aktualnej informacji w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi” (art. 13 ust. 1 dyrektywy 98/83/WE) Grecja stosuje się do tego przepisu, ponieważ 
wyniki badania próbek (pobieranych co miesiąc w tej gminie) są upubliczniane. 

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. Sprawozdanie to nie zostało jeszcze opublikowane.

W odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję równoważna liczba mieszkańców 
aglomeracji Kranidi wynosi 7689, a aglomeracji Ermioni – 2534. Zgodnie z art. 3 dyrektywy 
91/271/EWG, wszystkie aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców między 2000 a 
15 000 muszą zostać wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2005 r. 
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Z odpowiedzi przesłanej przez władze greckie wynika, że systemy zbierania ścieków w obu 
przedmiotowych aglomeracjach nie obejmują wszystkich mieszkańców. 20% mieszkańców w 
aglomeracji Ermioni i 35% w aglomeracji Kranidi nie jest bowiem obsługiwanych przez 
systemy zbierania ścieków komunalnych funkcjonujące w na terenie tych gmin. Niezebrane 
ścieki komunalne podobno są transportowane do innej oczyszczalni, gdzie są oczyszczane w 
odpowiedni sposób.

Należy zauważyć, że ten sam art. 3 ust. 1 przewiduje, że „w przypadku gdy ustanowienie 
systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub 
powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe 
systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska”. 

Rozwiązanie zastosowane przez właściwe władze w obu aglomeracjach (transport ścieków do 
innej oczyszczalni w celu ich należytego oczyszczenia) mogłoby więc zostać 
zakwalifikowane jako „pojedynczy system lub inny właściwy system zapewniający ten sam 
poziom ochrony środowiska” i uznane za zgodne z wymogami dyrektywy 91/271/EWG. Taka 
kwalifikacja musiałaby jednak być uzależniona od spełnienia dwóch warunków: zapewnienia 
tego samego poziomu ochrony środowiska i wykazania przez przedmiotowe państwo 
członkowskie, że ustanowienie systemu zbierania ścieków nie jest uzasadnione.

Komisja nie posiada wystarczających dowodów mogących wykazać, że nie został 
zapewniony ten sam poziom ochrony środowiska w odniesieniu do ścieków komunalnych, 
które są transportowane w celu ich oczyszczenia. Z przepisów art. 3 ust. 1 dyrektywy 
91/271/EWG wynika jednak, że państwo członkowskie może stosować pojedyncze systemy 
lub inne właściwe systemy tylko w przypadku, gdy wskaże powody, dla których ustanowienie 
systemu zbierania nie jest uzasadnione. W przedmiotowym przypadku Grecja nie wskazała 
takich powodów. Komisja zwróci się więc po raz kolejny o dostarczenie informacji przez 
władze greckie w celu uzyskania w tym względzie wyjaśnień i sprawdzenia, czy należycie 
spełnione zostały wymogi wynikające z art. 3 ust. 1 dyrektywy 91/271/EWG. 

Wreszcie, jeżeli chodzi o oczyszczanie ścieków komunalnych, które trafiają do systemów 
zbierania obu przedmiotowych aglomeracji, 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 nie dochodzi zatem do naruszenia przepisów. 

Wniosek

Komisja sprawdzi: a) czy zobowiązania określone w dyrektywie 91/271/EWG, a konkretniej 
w jej art. 3 ust. 1, są należycie wypełniane, oraz b) jakie środki zaradcze zostały podjęte na 
mocy art. 8 dyrektywy 98/83/WE, aby przywrócić należytą jakość wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi w gminie Ermionida.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Z analizy odpowiedzi przekazanych przez władze greckie wynika, co następuje: 

W odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
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Problemy, jakie można zauważyć w odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi w obu przedmiotowych aglomeracjach, są następujące: 

– podwyższona zawartość jonów chlorkowych spowodowana wdarciem się wody morskiej 
do podziemnych warstw wodonośnych, osłabionych z powodu nadmiernej działalności 
pomp i niewielkich opadów w tym regionie;

– rzadziej i jedynie w niektórych miejscach została też stwierdzona podwyższona zawartość 
azotanów;

– bardzo rzadko, w pojedynczych przypadkach odnotowano też zakażenia bakteriologiczne. 

W celu zaradzenia tym problemom władze greckie podejmują następujące środki: 

- woda jest transportowana (za pomocą istniejącej sieci) z ujęć do zbiorników obu 
aglomeracji, zanim zostanie skierowana do konsumentów. Każda z aglomeracji dysponuje 
systemem chlorowania wody, który jest systematycznie poddawany kontroli i konserwacji 
przez właściwe organy;

– jakość wody jest badana co miesiąc (w sposób zgodny z przepisami dyrektywy 98/83/WE) 
przez akredytowane laboratoria. Wyniki analizy próbek są upubliczniane w 
społecznościach miejskich i lokalnych z wyraźnym zaznaczeniem, czy woda jest zdatna, 
czy niezdatna do picia;

– w przypadku wykrycia zakażenia bakteriologicznego władze zwiększają stopień 
chlorowania wody i pobierają niezwłocznie nowe próbki w celu upewnienia się, że 
problem został rozwiązany. 

Ponadto w celu rozwiązania wykrytych problemów i zmniejszenia częstotliwości wyżej 
wymienionych wypadków podjęto następujące dodatkowe działania: 

– wykonano badania hydrologiczne w celu ewentualnego otwarcia nowych zbiorników w 
regionach Oureza (Ούρεζα), Golemi (Γκολέμι) i Petra Xarta (Πέτρα Χαρτά) w aglomeracji 
Kranidi, oraz w regionach Tepeleni (Τεπελένι), Schinakia (Σχοινάκια) i Vromosikia 
(Βρωμοσυκιά) w aglomeracji Ermioni;

– przeprowadzono już badania dotyczące budowy zakładu odsalania wody w regionie 
Chonia Koiladas;

– władze rozważają możliwość sfinansowania transportu wody (statkiem) z regionu Lerni 
(Λέρνη) do sieci Kranidi. Tego rodzaju transport jest technicznie możliwy (był już 
realizowany w latach 2002 i 2003), o ile uda się uruchomić niezbędne fundusze. 

Wydaje się zatem, że władze greckie przedsięwzięły konieczne środki zaradcze (na mocy art. 
8 dyrektywy 98/83/WE), aby przywrócić należytą jakość wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi w gminie Ermionida, dopilnowując jednocześnie, aby w międzyczasie jakość 
wody była systematycznie badana, a społeczeństwo należycie informowane, zgodnie z 
wymogami wspomnianej dyrektywy. 

W odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych

Jeżeli chodzi o aglomerację Kranidi, jej równoważna liczba mieszkańców wynosi 7689, a 
obsługuje ją oczyszczalnia ścieków komunalnych („oczyszczalnia”) o mocy przerobowej 
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10000. Z kolei w przypadku aglomeracji Ermioni równoważna liczba mieszkańców wynosi 
2584 (a nie 2534, jak wspomniano w poprzednim komunikacie), a moc przerobowa 
obsługującej ją oczyszczalni – 8677. 

Ścieki komunalne trafiające do obu systemów zbierania są poddawane przed 
odprowadzeniem oczyszczaniu wtórnemu (z usunięciem azotu i fosforu). Ponadto z 
odpowiedzi władz greckich wynika, że ścieki te są oczyszczane w sposób zgodny z 
wymogami dyrektywy 91/271/EWG (a konkretnie jej art. 4). 

Jak wspomniano w poprzednim komunikacie Komisji, nie wszystkie domy w obu 
aglomeracjach są podłączone do systemów zbierania. Można to wyjaśnić faktem, że na 
terenie obu aglomeracji znajduje się dużo domków letniskowych, zamieszkałych średnio 
przez miesiąc w ciągu roku. 

Ścieki komunalne pochodzące z tych domów nie są wysyłane bezpośrednio do odpowiednich 
oczyszczalni, lecz są przewożone cysternami samochodowymi do oczyszczalni w Kranidi w 
celu poddania ich odpowiedniemu oczyszczaniu. 

Należy też zauważyć, że gmina Ermionida (obejmująca obie aglomeracje) niedawno 
przedstawiła projekt mający na celu „uzupełnienie systemu zbierania w Kranidi” oraz 
wniosek o udzielenie finansowania. 

W świetle powyższych informacji widać, że wymogi określone w dyrektywie 91/271/EWG 
zostały należycie spełnione, ponieważ większość ścieków komunalnych jest zbierana i 
oczyszczana w sposób zgodny z przedmiotową dyrektywą, a pozostała część jest przewożona 
cysternami samochodowymi (w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 
przedmiotowej dyrektywy) do oczyszczalni w Kranidi w celu poddania ich odpowiedniemu 
oczyszczaniu. 

Niemniej jednak z nowych informacji przedstawionych przez składającego petycję wynika, że 
wystąpiły problemy w działaniu oczyszczalni w Kranidi. Służby Komisji postanowiły w 
związku z tym zwrócić się ponownie do władz greckich w celu uzyskania wyjaśnień, a 
konkretniej w celu upewnienia się, czy wspomniana oczyszczalnia ma wszystkie niezbędne 
pozwolenia i czy są one w dalszym ciągu ważne; czy przedsięwzięto niezbędne środki 
zaradcze i czy oczyszczalnia działa obecnie w sposób zgodny z wymogami określonymi w 
przepisach w dziedzinie ochrony środowiska.

Wniosek

W wyniku przeprowadzonej analizy i na podstawie nowych informacji przekazanych przez 
składającego petycję Komisja postanowiła zwrócić się ponownie do władz greckich w celu 
uzyskania dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do działania oczyszczalni w Kranidi.

6. Odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Z analizy dodatkowych odpowiedzi udzielonych przez władze greckie w kontekście 
dochodzenia prowadzonego przez Komisję wynika, że oczyszczalnia w Kranidi nie działa w 
sposób zgodny z przepisami i wymogami dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych, a dokładniej jej art. 3, 4, 10, 11, 14 oraz jej załącznika I.A. 
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Istotnie, jak wynika z analizy odpowiedzi dostarczonych przez władze greckie, nie wszystkie 
ścieki komunalne w tej aglomeracji są zbierane i oczyszczane w oczyszczalni ścieków, 
odnotowano również pewne problemy związane z gospodarką osadami ściekowymi. Ponadto 
wspomniana oczyszczalnia działa obecnie bez ważnych warunków środowiskowych 
("Περιβαλλοντικοί Όροι") (termin ważności poprzednich warunków środowiskowych upłynął 
i nie zostały one odnowione), a także bez zezwolenia na gospodarowanie ściekami 
komunalnymi i na ich składowanie. Na podstawie informacji przekazanych przez władze 
greckie wydaje się również, że wspomniana oczyszczalnia nie został zbudowana w sposób, 
który zapewniłby wystarczającą wydajność w każdych normalnych warunkach klimatycznych 
panujących w miejscu, w którym się ona znajduje. 

Z wyżej wymienionych powodów Komisja podjęła decyzję o wszczęciu nowego 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i o skierowaniu 
w dniu 22 listopada 2012 r. wezwania do usunięcia uchybienia do Republiki Greckiej. 

Wniosek

Po otrzymaniu odpowiedzi ze strony władz greckich na wezwanie do usunięcia uchybienia, 
Komisja sprawdzi, czy Republika Grecka podjęła wszelkie niezbędne środki w celu 
zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy 91/271/WE. 

7. Odpowiedź Komisji (REV IV) otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja pragnie potwierdzić informacje, jakie przekazała Komisji Petycji na posiedzeniu w 
dniu 25 kwietnia 2013 r. Z odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia, które zostało 
skierowane do Republiki Greckiej (postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego 2012/2184) w związku z naruszeniem dyrektywy 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych1 wynika, że choć pełna zgodność nie została 
jeszcze osiągnięta, nastąpiły już liczne postępy: 

a) wszystkie ścieki komunalne są obecnie zbierane bezpośrednio (za pomocą kanalizacji) 
lub pośrednio (w danym przypadku za pomocą transportu przez cysterny samochodowe) 
przez oczyszczalnię w Kranidi zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 dyrektywy. Ponadto zbiornik 
ziemny, gdzie wcześniej opróżniano zawartość wyżej wspomnianych cystern został obecnie 
zastąpiony odpowiednim zbiornikiem (z betonu), uniemożliwiającym wszelkie potencjalne 
wycieki oraz skażenie środowiska; 

b) system chlorowania wody obecnie działa;

c) obecnie są wdrażane działania w celu usprawnienia funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków (zostaną oddane do eksploatacji zastępcze zbiorniki odpadów płynnych); 

d) wniosek o finansowanie projektu dotyczącego „ukończenia kanalizacji zbierającej 
ścieki komunalne i jednostki do wstępnej obróbki ścieków komunalnych” (έργο 

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40–52.
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αποπεράτωσης αποχετευτικών δικτύων Κρανιδίου, Πορτοχελίου, αγωγοί μεταφοράς 
λυμάτων και Μονάδα Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων) został już złożony.

Jednak pomimo dotychczas osiągniętych postępów, oczyszczalnia ścieków komunalnych w 
Kranidi, jak wynika z ostatniego sprawozdania z inspekcji z dnia 11 grudnia 2012 r., nie 
spełnia jeszcze wszystkich wymogów dyrektywy 91/271/EWG i nadal nie dysponuje 
ważnymi warunkami środowiskowymi („Περιβαλλοντικοί Όροι”).

Wniosek

Komisja nadal będzie czuwała nad tym, by niezbędne i już przewidziane przez władze greckie 
środki zostały zrealizowane w najbliższym czasie. Gdyby tak się nie stało, Komisja nie 
zawaha się podjąć wszelkich dodatkowych środków, jakie uzna za stosowne. 

Należy również zauważyć, że podczas posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2013 r. składający 
petycję powołał się na istnienie pewnych danych (z marca 2013 r.), z których wynika, że 
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w dalszym ciągu jest skażona bakteriologiczne w 
tej aglomeracji i że środki naprawcze podjęte przez władze greckie (na podstawie art. 8 
dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi), nie 
przyniosły pożądanych skutków. Na tej podstawie Komisja podjęła już decyzję o otwarciu 
nowej sprawy w ramach systemu EU Pilot i o zwróceniu się o wyjaśnienia w tej sprawie do 
władz greckich.

8. Odpowiedź Komisji (REV V) otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Pomimo wielu postępów w działaniu oczyszczalni w Kranidi, nadal nie funkcjonuje ona w 
pełnej zgodzie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych1. Dlatego też w dniu 20 listopada 2013 r. Komisja postanowiła wystosować 
dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. 

Komisja uważa, że Republika Grecka nadal nie zastosowała się do wspomnianej wyżej 
dyrektywy, a w szczególności:

a. nie jest ona w stanie zapewnić, że ścieki z tej oczyszczalni spełniają odpowiednie 
wymogi określone w lit. b) załącznika I do dyrektywy 91/271/EWG; 

b. nie zostały jeszcze powzięte środki służące zapewnieniu takiego eksploatowania i 
utrzymywania oczyszczalni, które zapewniłoby wystarczającą wydajność w każdych 
normalnych warunkach klimatycznych panujących w miejscu, w którym się ona 
znajduje, zgodnie z art. 10 wspomnianej dyrektywy; 

c. odprowadzanie osadów pochodzących z oczyszczalni nie podlega jeszcze przepisom 
ogólnym, jak zostało to przewidziane w art. 14 dyrektywy 91/271/EWG; et 

d. stacji nadal nie posiada ważnych warunków środowiskowych („Περιβαλλοντικοί 
Όροι”).

                                               
1 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40-52.
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Ponadto obecnie możliwe jest stwierdzenie naruszenia dyrektywy 2008/98/WE1 w sprawie 
odpadów, ponieważ na terenie oczyszczalni w Kranidi zostały porzucone duże ilości odpadów 
(bez zastosowania procedury zezwolenia lub kontroli).

Jak również wspomniano w poprzednim komunikacie Komisji, została otwarta nowa sprawa 
dotycząca systemu EU Pilot w celu sprawdzenia, czy w aglomeracji Kranidi woda 
przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zgodna z parametrami dyrektywy 98/83/WE w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi2. W związku z tym Komisja 
zwróciła się do władz greckich o przekazanie jej kopii wyników ostatnich przeprowadzonych 
analiz (kwiecień i maj 2013 r.). 

Z analizy tych wyników wynika, że wszystkie stwierdzone przekroczenia (z wyjątkiem 
jednego) dotyczą parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika I 
dyrektywy 98/83/WE (przekroczenia dotyczą następujących parametrów: przewodności, 
chlorków, zapachu, smaku, bakterii z grupy coli oraz sodu). Artykuł 5 ustęp 2 dyrektywy 
98/83/WE stanowi, że „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” (tj. „Działania naprawcze i ograniczenia stosowania”, które 
władze greckie obecnie wdrażają w tej aglomeracji). 
Jedyne przekroczenie jednego z parametrów chemicznych wymienionych w części B 
załącznika I do tej samej dyrektywy dotyczy parametru „azotany”. Istotnie wynik analizy 
jednej z próbek pobranych w kwietniu 2013 r. bardzo nieznacznie przekroczył maksymalną 
wartość (50,2 mg/l, natomiast maksymalna wartość zgodnie z dyrektywą wynosi 50 mg/l). 
Republika Grecka podjęła już kroki w celu zapewnienia spadku tej wartości poniżej poziomu 
dopuszczonego przez dyrektywę. 

Wniosek

Komisja będzie oczekiwała na odpowiedź władz greckich na dodatkowe wezwanie do 
usunięcia uchybienia i będzie nadal czuwała nad tym, by w najbliższym czasie powzięte 
zostały środki niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy 91/271/EWG i 
2008/98/WE.

9. Odpowiedź Komisji (REV VI) otrzymana dnia 31 marca 2014 r.

Z odpowiedzi organów greckich na dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia z dnia 21 
listopada 2013 r. wynika, że najwidoczniej poczyniono znaczące postępy w związku z 
funkcjonowaniem oczyszczalni w Kranidi i zapewnieniem jej zgodności z zobowiązaniami 
wynikającymi z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych3. W 
związku z tym można stwierdzić, że:

e. od dnia 18 września 2013 r. (decyzja nr 49298/2180 właściwych organów peloponeskich) 
oczyszczalnia posiada ważne specyfikacje środowiskowe.

                                               
1 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3–30.
2 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32–54.
3 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40–52.
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f. Ścieki z tej oczyszczalni spełniają odpowiednie wymogi określone w punkcie D załącznika I 
do dyrektywy 91/271/EWG, ponieważ mimo stwierdzenia pewnych przekroczeń ustalonych 
wartości maksymalna liczba próbek nieodpowiadających wartościom stężeń i/lub odsetkom 
redukcji zanieczyszczeń określonym w tabeli 1 i w art. 2 ust. 7 tej dyrektywy pozostała 
poniżej wartości uznawanej za dopuszczalną zgodnie z punktem D załącznika I.

g. Usunięto odpady, które zostały pozostawione na terenie oczyszczalni w Kranidi bez 
zastosowania jakiejkolwiek procedury zezwolenia czy kontroli.

Mimo wspomnianych postępów nie zapewniono jeszcze całkowitej zgodności z wymogami. 
Potwierdziła to przeprowadzona w dniu 18 grudnia 2013 r. (przez inspektorów ochrony 
środowiska) inspekcja, w czasie której stwierdzono, iż nie wszystkie specyfikacje 
środowiskowe określone dla oczyszczalni (na przykład w odniesieniu do gospodarowania 
osadami ściekowymi z oczyszczalni) są przestrzegane. Na podstawie tej inspekcji gubernator 
regionu peloponeskiego postanowił w dniu 7 lutego 2014 r. nałożyć na administratora 
oczyszczalni ponowną karę.

W celu zaradzenia tej sytuacji władze greckie zainicjowały projekt „Ukończenie systemu 
zbierania ścieków komunalnych w Kranidi”. Projekt ten został włączony do programu 
operacyjnego „Środowisko i zrównoważony rozwój”. Następnie została zawarta umowa 
między obecnym administratorem a regionem Peloponezu, aby ten ostatni stał się 
beneficjentem omawianego projektu. Kolejnym krokiem było złożenie w ramach programu 
operacyjnego wniosku o zmianę nazwy beneficjenta.

Po zakończeniu tej procedury będzie można ogłosić zaproszenie do składania ofert, a po 
wyborze wykonawcy – rozpocząć roboty.

Wniosek

Komisja będzie nadal czuwała nad tym, by wkrótce zostały podjęte środki niezbędne do 
zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy 91/271/EWG.


