
CM\1026025SK.doc PE462.679v07-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre petície

31.3.2014

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1152/2010, ktorú predkladkladá Georgios Toussas, grécky štátny 
príslušník, v mene Komunistickej strany Grécka (KKE), o činnostiach, ktoré 
škodia životnému prostrediu v obci Ermioni na severozápade Peloponézskeho 
polostrova

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície poukazuje na viaceré činnosti vykonávané v obci Ermioni, najmä 
znečisťovanie podzemných vôd, ktoré škodia životnému prostrediu a sú dôsledkom 
neprimeraného nakladania s odpadom, a to aj nelegálnej skládky a veľkého množstva odpadu. 
Predkladateľ petície zdôrazňuje, že pitná voda z obecnej distribučnej siete je škodlivá a že 
nedostatočné čistenie odpadových vôd je jednou z príčin závažného znečistenia Argolského 
zálivu. Predkladateľ petície taktiež vysvetľuje, že nekontrolované stavebné činnosti 
v miestnych pobrežných a lesných oblastiach ničia životné prostredie a miestne archeologické 
pamiatky. Keďže zodpovedné grécke orgány, na ktoré sa predkladateľ petície už obrátil, 
neprijali žiadne opatrenia na vyriešenie tejto situácie, predkladateľ petície vyzýva Európsky 
parlament, aby zasiahol a zabezpečil, aby sa pri uvedených činnostiach dodržiavali právne
predpisy EÚ o životnom prostredí.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. januára 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 29. marca 2011

Informácie týkajúce sa existencie nelegálnej skládky 
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Súdny dvor vo svojom rozsudku zo 6. októbra 2005 (vec C-502/03) vyhlásil, že Grécko si 
nesplnilo povinnosti podľa článkov 4, 8 a 9 smernice 75/442/EHS1 o odpadoch, zmenenej 
smernicou 91/156/EHS2. Tento rozsudok sa týka všetkých nelegálnych alebo 
nekontrolovaných skládok, ktoré fungujú v Grécku. Treba poznamenať, že samotné grécke 
orgány uznali pred Súdnym dvorom fungovanie najmenej 1 125 nelegálnych alebo 
nekontrolovaných skládok v krajine. 

V snahe vyriešiť tento problém grécke orgány aktualizovali regionálne plány nakladania 
s odpadom s cieľom zrušiť nelegálne alebo nekontrolované skládky do konca roka 2008 
a nahradiť ich primeranými zariadeniami na nakladanie s odpadom, najmä skládkami. 

Keďže Grécka republika do uvedeného dátumu úplne nesplnila rozsudok Súdneho dvora, a to 
aj napriek tomu, že jej bola zaslaná formálna výzva (na základe článku 260 Zmluvy 
o fungovaní EÚ), a nezrušila všetky nelegálne skládky v Grécku, Komisia sa rozhodla, že jej 
zašle ďalšiu formálnu výzvu 29. októbra 2010. Grécke orgány v odpovedi na tento list 
predložili podrobný akčný plán zacielený na zrušenie všetkých nelegálnych skládok do konca 
júna 2011. Komisia bude naďalej sledovať priebeh tejto situácie a ak sa to ukáže nevyhnutné, 
bez váhania predloží túto vec Súdnemu dvoru. 

Informácie týkajúce sa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Podľa smernice 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu3 treba dodržiavať určité 
kritériá kvality. Členské štáty sú navyše povinné pravidelne kontrolovať kvalitu vody určenej 
na ľudskú spotrebu a poskytovať spotrebiteľom aktualizované údaje o kvalite tejto vody.

V článku 4 smernice sa uvádza, že voda určená na ľudskú spotrebu je vyhovujúca a čistá, ak:

„a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy a parazity, ani látky, ktoré v určitých množstvách 
alebo koncentráciách predstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie,
a
b) spĺňa minimálne požiadavky určené v častiach A a B prílohy I;

a ak, v súlade s relevantnými ustanoveniami článkov 5 až 8 a 10 a v súlade so zmluvou, 
členské štáty prijmú všetky ďalšie nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby voda 
určená na ľudskú spotrebu spĺňala požiadavky tejto smernice“.

Podľa údajov, ktoré má Komisia k dispozícii, populačný koeficient pre Kranidi je >10 000 
a populačný koeficient pre Ermioni je >4 500, takže predmetná smernica je uplatniteľná. 

Napriek povinnosti predkladať raz za tri roky správu, ktorá sa uvádza v článku 13 smernice, 
Komisia nemá k dispozícii žiadnu správu ani iné informácie, na základe ktorých by bolo 
možné stanoviť, či sú uvedené podmienky v obci Ermionida splnené. Komisia sa preto obráti 
na grécke orgány, aby získala najnovšie informácie. Keď Komisia tieto informácie dostane, 
preskúma ich a informuje Výbor pre petície. Zváži tiež možnosť konania o porušení 

                                               
1 Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39 – 41.
2 Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32 – 37.
3 Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32 – 54.
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povinnosti. 

Informácie týkajúce sa kvality vody určenej na kúpanie

V tejto veci by sa mohla uplatňovať smernica 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej 
na kúpanie1. Podľa údajov uvedených v správe o kvalite vody určenej na kúpanie z roku 2010
sa požadované parametre na kvalitu vody určenej na kúpanie dodržiavajú. Navyše aj 
(nepovinné) smerné hodnoty sú v regióne Ermionida splnené.

Informácie týkajúce sa čistenia komunálnych odpadových vôd

V smernici Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd2 sa 
stanovuje povinnosť zbierať a čistiť komunálne odpadové vody vo všetkých aglomeráciách 
s populačným koeficientom vyšším než 2 000. Aglomerácie Ermioni a Kranidi (a teda aj 
aglomerácia Ermionida) túto podmienku spĺňajú. Podľa údajov, ktoré má Komisia 
k dispozícii: a) v prípade aglomerácie Ermioni nie je zaznamenaný žiaden zber ani čistenie 
komunálnych odpadových vôd; b) v aglomerácii Kranidi dochádza k zberu len 20 % 
odpadových vôd a k dispozícii nie sú žiadne informácie o ich čistení. V snahe objasniť 
situáciu sa Komisia obráti na grécke orgány, aby overila, či sú v plnej miere dodržiavané 
požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ o životnom prostredí. 

Informácie týkajúce sa znečistenia Argolského zálivu

Komisii nebola doručená žiadna sťažnosť týkajúca sa znečistenia tohto zálivu a nemá 
k dispozícii ani žiadnu informáciu, na základe ktorej by bolo možné dokázať takéto 
znečistenie (napríklad v dôsledku vypúšťania odpadových vôd). 

Činnosti, ktoré uvádza predkladateľ petície (chov rýb, odsoľovacie zariadenia a hotelové 
komplexy), by sa mohli kontrolovať so zreteľom na ustanovenia smernice 85/337/EHS 
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie3, 
zmenenej smernicami 97/11/ES4, 2003/35/ES5 a 2009/31/ES6. Predmetná smernica sa týka 
vplyvov verejných a súkromných projektov na životné prostredie, ktoré by mohli mať značný 
dosah na životné prostredie, a stanovuje sa v nej vykonávanie posúdení vplyvov na životné 
prostredie. 

Treba však poznamenať, že odsoľovacie zariadenia nie sú zahrnuté v prílohách k tejto 
smernici. Táto smernica sa preto nevzťahuje na tieto zariadenia.

Na druhej strane veľkochov rýb a rekreačné strediská a hotelové komplexy mimo mestských 
oblastí a pridružené zariadenia sa uvádzajú v prílohe II smernice (bod 1 písm. f), resp. bod 12 
písm. c)). Podľa smernice je na členských štátoch, aby určili, či projekty uvedené v prílohe II 
budú alebo nebudú podliehať posúdeniu vplyvov na životné prostredie, a to na základe 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37 – 51.
2 Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40 – 52.
3 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40 – 48.
4 Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5 – 15.
5 Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17 – 25.
6 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114 – 135.
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preskúmania každého jednotlivého prípadu alebo na základe prahov či kritérií stanovených 
členským štátom. Podľa ministerského rozhodnutia (KYA 15393/332/2002), ktorým sa 
transponuje smernica 85/337/EHS, náležité posúdenie vplyvov na životné prostredie je 
povinnosťou uskutočniť len v prípade hotelových komplexov (mimo mestských oblastí 
a pridružených zariadení), ktoré majú kapacitu viac ako 1 000 lôžok. Podľa informácií, ktoré 
má Komisia k dispozícii, sa v regióne nenachádza žiadny takýto komplex. Pokiaľ ide 
o nelegálne fungovanie zariadení na chov rýb, treba pripomenúť, že smernica 85/337/EHS 
neobsahuje ustanovenia o opatreniach na monitorovanie projektov a dohľad nad týmito 
projektmi po ich schválení.

Komisia by tiež chcela zdôrazniť, že na úrovni EÚ neexistuje právny predpis o životnom 
prostredí, ktorý by sa týkal ochrany archeologických lokalít, a to ani v súvislosti s územným 
plánovaním. Smernica 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín1 by sa mohla uplatniť, ak by projekt výstavby hotela mohol mať vplyv 
na región sústavy Natura 2000. V článku 6 ods. 3 tejto smernice sa určuje, že: „Akýkoľvek 
plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo nie je potrebný pre ňu, ale 
môže pravdepodobne významne ovplyvniť túto lokalitu, či už samotne, alebo v spojení 
s inými plánmi alebo projektmi, podlieha primeranému odhadu jeho dosahov na danú lokalitu 
z hľadiska cieľov ochrany lokality. Na základe výsledkov zhodnotenia dosahov na lokalitu 
a podľa ustanovení odseku 4 príslušné vnútroštátne orgány súhlasia s plánom alebo projektom 
iba po presvedčení sa, že nepriaznivo neovplyvní integritu príslušnej lokality, a v prípade 
potreby po získaní stanoviska verejnosti. Podľa informácií, ktoré poskytol predkladateľ 
petície, sa však zdá, že v tomto prípade sa to netýka žiadneho regiónu sústavy Natura 2000. 

Záver

Komisia sa skontaktuje s gréckymi orgánmi, aby overila dodržiavanie povinností uvedených 
v smernici 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a v smernici 98/83/ES 
o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

4. Odpoveď Komisie (REV.) doručená 26. októbra 2011

Komisia potvrdzuje, že kontaktovala grécke orgány, aby overila dodržiavanie povinností 
uvedených v smernici 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a v smernici 
98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Útvary Komisie preskúmali odpoveď 
gréckych orgánov a dospeli k týmto záverom: 

Informácie týkajúce sa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Analýza rôznych vzoriek odobraných počas roka 2010 v bývalých obciach Ermioni a Kranidi 
(ktoré sa po administratívnej reforme v rámci programu Kallikratis v roku 2010 zlúčili 
a vytvorili novú obec Ermionida) potvrdila, že voda dodávaná prostredníctvom obecných 
distribučných sietí nespĺňa kvalitatívne kritériá stanovené v smernici 98/83/ES, a teda ju 
nemožno považovať za vhodnú na ľudskú spotrebu. 

                                               
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7 – 50.
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Keďže Grécka republika nesplnila požiadavky stanovené v uvedenej smernici, Komisia sa 
rozhodla opäť sa obrátiť na grécke orgány s cieľom preskúmať, ktoré nápravné opatrenia 
(podľa článku 8 smernice 98/83/ES) boli v obci Ermionida prijaté na obnovu kvality vody 
určenej na ľudskú spotrebu. 

Pokiaľ ide o povinnosť uloženú členským štátom prijať „opatrenia, prostredníctvom ktorých 
zabezpečia sprístupnenie primeraných a aktuálnych informácií o kvalite vody určenej 
na ľudskú spotrebu“ (článok 13 ods. 1 smernice 98/83/ES), Grécko dodržiava uvedené 
ustanovenie, keďže výsledky vzoriek (ktoré sa v tejto obci odoberajú raz mesačne) sa 
uverejňujú. 

A napokon, pokiaľ ide o povinnosť, aby každý členský štát, s cieľom informovať 
spotrebiteľov, vydal raz za tri roky správu o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (článok 
13 ods. 2 a 3 smernice 98/83/ES), treba poznamenať, že správa vzťahujúca sa na roky 2008 –
2010 sa musí uverejniť počas nasledujúceho kalendárneho roka (2011) a musí sa poskytnúť 
Komisii do dvoch mesiacov po jej uverejnení. Táto správa ešte nebola uverejnená.

Informácie týkajúce sa čistenia komunálnych odpadových vôd

Podľa informácií, ktoré získala Komisia, populačný koeficient (p. k.) aglomerácie Kranidi je 
7 689 a p. k. aglomerácie Ermioni je 2 534. Podľa článku 3 smernice 91/271/EHS musia byť 
aglomerácie s p. k. od 2 000 do 15 000 vybavené zbernými systémami pre komunálnu 
odpadovú vodu najneskôr do 31. decembra 2005. 

Ako vyplýva z odpovede zaslanej gréckymi orgánmi, kapacita zberných systémov v týchto 
dvoch aglomeráciách nestačí pre celé obyvateľstvo. Zdá sa, že dané zberné systémy 
pre komunálnu odpadovú vodu neslúžia 20 % obyvateľstva v aglomerácii Ermioni a 35 %
obyvateľstva v aglomerácii Kranidi. Nezozbieraná komunálna odpadová voda sa podľa 
všetkého prepravuje do inej čistiarne, aby sa tu náležite vyčistila.

Treba poznamenať, že v článku 3 ods. 1 sa takisto uvádza, že: „Tam, kde nie je vytvorenie 
zberného systému opodstatnené buď kvôli tomu, že by nepredstavoval prínos pre životné 
prostredie, alebo by vyžadoval rozsiahle náklady, použijú sa individuálne systémy alebo iné 
primerané systémy dosahujúce rovnakú úroveň ochrany životného prostredia“. 

Mechanizmus, ktorý zaviedli príslušné orgány v týchto dvoch aglomeráciách (preprava 
na účely náležitého vyčistenia v inom zariadení), by sa teda mohol označiť za „individuálny 
systém alebo iný primeraný systém dosahujúci rovnakú úroveň ochrany životného prostredia“ 
a mohol by byť povolený na základe smernice 91/271/EHS. Takéto schválenie by však 
podliehalo splneniu dvoch podmienok: musela by sa zaistiť rovnaká úroveň ochrany 
životného prostredia a daný členský štát by musel preukázať, že vytvorenie zberného systému 
nie je opodstatnené.

Komisia nemá k dispozícii dostatok informácií, na základe ktorých by sa dalo preukázať, že 
nie je zabezpečená rovnaká úroveň ochrany životného prostredia, pokiaľ ide o komunálne 
odpadové vody prepravované na účely vyčistenia. Ako však vyplýva zo znenia článku 3 
ods. 1 smernice 91/271/EHS, členský štát môže použiť individuálne systémy alebo iné 
primerané systémy iba vtedy, ak uvedie, z akých dôvodov nie je vytvorenie zberného systému 
opodstatnené. Grécko však takéto dôvody neuviedlo. Komisia sa teda opäť obráti na grécke 
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orgány, aby získala vysvetlenia k tejto téme a aby overila dodržiavanie povinností uvedených 
v článku 3 ods. 1 smernice 91/271/EHS. 

A napokon, pokiaľ ide o čistenie komunálnych odpadových vôd, ktoré sa dostávajú 
do zberných systémov dvoch predmetných aglomerácií, podľa odpovede gréckych orgánov sa 
zdá, že tieto odpadové vody sa čistia spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami smernice 
91/271/EHS (konkrétne s jej článkom 4). V tejto súvislosti teda nedochádza k žiadnemu 
porušovaniu smernice. 

Záver

Komisia overí: a) či sú splnené povinnosti stanovené v smernici 91/271/EHS, najmä článok 3 
ods. 1; aké nápravné opatrenie bolo prijaté podľa článku 8 smernice 98/83/ES s cieľom 
obnoviť kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu v obci Ermionida.

5. Odpoveď Komisie (REV. II.) doručená 30. mája 2012

Analýza odpovedí, ktoré poskytli grécke orgány, preukázala nasledovné: 

Informácie týkajúce sa kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Zistené problémy týkajúce sa vody určenej na ľudskú spotrebu: 

– zvýšená prítomnosť chloridových iónov, ktorá je dôsledkom presakovania morskej vody 
do podzemných vodonosných vrstiev, ktoré sú zas oslabované nadmerným čerpaním vody 
a slabým úhrnom zrážok v regióne;

– zriedkavejšie, a iba na určitých miestach, možno zaznamenať aj zvýšenú prítomnosť 
dusičnanov;

– veľmi zriedkavo a ojedinele boli zaznamenané aj prípady bakteriálnej kontaminácie. 

V záujme vyriešenia týchto problémov grécke orgány vykonávajú tieto opatrenia: 

- voda sa prepravuje (prostredníctvom zavedenej siete) zo studní do vodných nádrží v dvoch 
aglomeráciách predtým, ako sa dodá spotrebiteľom. Každá aglomerácia disponuje 
systémom na chlórovanie, ktorý príslušné orgány pravidelne kontrolujú a vykonávajú jeho
údržbu;

– akreditované laboratóriá raz mesačne kontrolujú kvalitu vody (a to spôsobom, ktorý je 
v súlade s ustanoveniami smernice 98/83/ES). Výsledok analýzy vzoriek sa uverejňuje 
na obecnej i miestnej úrovni, pričom sa jasne uvádza zmienka „pitná voda“ alebo „voda 
nevhodná na pitie“;

– v prípade zistenia bakteriálnej kontaminácie orgány zvýšia úroveň chlórovania a okamžite 
odoberú nové vzorky, aby sa uistili, že problém bol vyriešený. 

S cieľom vyriešiť zistené problémy a znížiť frekvenciu výskytu uvedených „incidentov“ boli 
okrem toho prijaté dodatočné opatrenia: 

– boli vypracované hydrologické štúdie s cieľom prípadne otvoriť nové studne v regiónoch 
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Oureza (Ούρεζα), Golemi (Γκολέμι) a Petra Xarta (Πέτρα Χαρτά) v aglomerácii Kranidi, 
ako aj v regiónoch Tepeleni (Τεπελένι), Schinakia (Σχοινάκια) a Vromosikia 
(Βρωμοσυκιά) v aglomerácii Ermioni;

– takisto už boli vypracované štúdie s cieľom vybudovať odsoľovacie zariadenie v regióne 
Chonia Koiladas;

– príslušné orgány skúmajú možnosť financovať prepravu vody (loďou) z regiónu Lerni 
(Λέρνη) do siete aglomerácie Kranidi. Takáto preprava je technicky možná (bola už 
realizovaná v rokoch 2002 a 2003), pokiaľ by sa uvoľnili potrebné finančné prostriedky. 

Zdá sa teda, že grécke orgány prijali potrebné nápravné opatrenia (podľa článku 8 smernice 
98/83/ES) s cieľom obnoviť kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu v obci Ermionida 
a zároveň zaistiť, aby sa medzitým pravidelne kontrolovala kvalita vody a aby bola verejnosť 
náležite informovaná v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z uvedenej smernice. 

Informácie týkajúce sa čistenia komunálnych odpadových vôd

Pokiaľ ide o aglomeráciu Kranidi, jej populačný ekvivalent (p. k.) je 7 689, pričom čistiareň 
komunálnych odpadových vôd (ďalej len „čistiareň“), ktorá jej slúži, má kapacitu 10 000. 
Aglomerácia Ermioni má zase p. k. 2 584 (a nie 2 534, ako sa uvádza v predchádzajúcom 
oznámení) a čistiareň, ktorá jej slúži, má kapacitu 8 677. 

Komunálne odpadové vody, ktoré sa dostávajú do dvoch zberných systémov, prejdú pred 
vypustením sekundárnym čistením (odstránenie dusíka a fosforu). Podľa odpovede gréckych 
orgánov sa navyše zdá, že tieto odpadové vody sa čistia spôsobom, ktorý je v súlade 
s požiadavkami smernice 91/271/EHS (konkrétne s jej článkom 4). 

Ako sa uvádza v predchádzajúcom oznámení Komisie, nie všetky budovy nachádzajúce sa 
v uvedených dvoch aglomeráciách sú napojené na zberné systémy. Túto situáciu možno 
vysvetliť vysokým počtom „letných domov“ postavených v oboch aglomeráciách, ktoré sú 
obývané najviac jeden mesiac do roka. 

Komunálne odpadové vody z týchto budov nie sú odvádzané priamo do príslušných čističiek, 
ale prepravujú sa pomocou cisternových nákladných vozidiel do čistiarne v Kranidi, kde sa 
náležite čistia. 

Treba tiež poznamenať, že obec Ermionida (ktorá zahŕňa tieto dve aglomerácie) nedávno 
predložila návrh na „dokončenie zberného systému aglomerácie Kranidi“, ako aj žiadosť 
o jeho financovanie. 

Vzhľadom na tieto informácie sa zdá, že povinnosti vyplývajúce zo smernice 91/271/EHS 
boli náležite dodržané, keďže väčšina komunálnych odpadových vôd sa zbiera a čistí 
primeraným spôsobom a zvyšná časť sa zase prepravuje cisternovými nákladnými vozidlami 
(v súlade s povinnosťami uvedenými v článku 3 ods. 1 uvedenej smernice) do čistiarne 
v Kranidi, aby sa tu náležite vyčistila. 

Na základe nových informácií poskytnutých predkladateľom petície sa však zdá, že sa 
vyskytli problémy s funkčnosťou čistiarne v Kranidi. Útvary Komisie sa teda rozhodli opäť 
kontaktovať grécke orgány, aby získali vysvetlenia a konkrétne aby sa uistili, že uvedená 
čistiareň má všetky potrebné povolenia, ktoré sú stále platné, že boli prijaté potrebné nápravné 
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opatrenia a že táto čistiareň v súčasnosti funguje v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi 
z právnych predpisov o životnom prostredí.

Záver

V nadväznosti na svoje preskúmanie a na základe nových informácií, ktoré poskytol 
predkladateľ petície, sa Komisia rozhodla opäť kontaktovať grécke orgány, aby získala 
dodatočné vysvetlenia, pokiaľ ide o fungovanie čistiarne v Kranidi.

6. Odpoveď Komisie (REV III) doručená 18. decembra 2012

Analýza doplňujúcich informácií poskytnutých gréckymi orgánmi v rámci vyšetrovania 
Komisie preukázala, že čistiareň v Kranidi nefunguje v súlade s ustanoveniami 
a povinnosťami vyplávajúcimi zo smernice 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových 
vôd, konkrétne z jej článkov 3, 4, 10, 11 a 14, ako aj z jej prílohy I.A. 

V skutočnosti sa nezbiera a nečistí všetka komunálna odpadová voda z tejto aglomerácie 
v tejto čistiarni a boli zaznamenané určité problémy súvisiace s nakladaním s kalmi. Navyše 
uvedené zariadenie v súčasnosti funguje bez platných environmentálnych špecifikácií 
(„Περιβαλλοντικοί Όροι“) (platnosť predchádzajúcich špecifikácií už uplynula a neboli 
obnovené) a bez povolenia na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami a na ich 
likvidáciu. Napokon, na základe informácií poskytnutých gréckymi orgánmi sa tiež zdá, že 
uvedená čistiareň nebola vybudovaná tak, aby dostatočne účinne fungovala za všetkých 
miestnych klimatických podmienok. 

Z týchto dôvodov sa Komisia rozhodla otvoriť nové konanie o porušení povinnosti 
a 22. novembra 2012 zaslala Helénskej republike formálnu výzvu. 

Záver

Po doručení odpovede gréckych orgánov na formálnu výzvu Komisia overí, či Helénska 
republika prijala všetky potrebné opatrenia na zaistenie súladu s povinnosťami vyplývajúcimi 
zo smernice 91/271/EHS. 

7. Odpoveď Komisie (REV IV) doručená 28. augusta 2013

Komisia môže potvrdiť informácie, ktoré poskytla Výboru pre petície na schôdzi 25. apríla 
2013. Podľa odpovede na formálnu výzvu zaslanú Helénskej republike (spis o porušení 
povinnosti 2012/2184) v súvislosti s porušením povinnosti vyplývajúcej zo smernice 
91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd1 sa zdá, že hoci zatiaľ nebolo 
dosiahnuté jej úplné dodržiavanie, bol zaznamenaný značný pokrok: 

a) všetka komunálna odpadová voda sa naďalej zbiera buď priamo (prostredníctvom 
kanalizácie), alebo nepriamo (prostredníctvom prepravy v cisternových nákladných 
vozidlách) prostredníctvom zariadenia v Kranidi v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 1 

                                               
1 Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40 – 52.
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smernice. Navyše diera vykopaná do zeme, do ktorej nákladné autá predtým vysýpali, čo 
doviezli, bola nahradená riadnym (betónovým) úložiskom odpadu, ktorým sa zamedzuje 
presakovaniu a znečisťovaniu životného prostredia; 

b) systém na chlórovanie už funguje;

c) v súčasnosti sa prijímajú opatrenia na zlepšenie fungovania čistiarne (do prevádzky 
bude uvedená náhradná usadzovacia nádrž); 

d) bola podaná žiadosť o financovanie dokončenia kanalizácie na zber komunálnych 
odpadových vôd a zariadenia na predbežné čistenie komunálnych odpadových vôd 
(έργο αποπεράτωσης αποχετευτικών δικτύων Κρανιδίου, Πορτοχελίου, αγωγοί 
μεταφοράς λυμάτων και Μονάδα Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων).

Napriek dosiahnutému pokroku však čistiareň komunálnych odpadových vôd v Kranidi ešte 
nespĺňa všetky povinnosti vyplývajúce zo smernice 91/271/EHS, ako sa uvádza v poslednej 
správe o kontrole z 11. decembra 2012, a stále nespĺňa príslušné environmentálne špecifikácie 
(„Περιβαλλοντικοί Όροι“).

Záver

Komisia bude naďalej dohliadať na to, aby potrebné opatrenia, ktoré grécke orgány už 
navrhli, boli čoskoro zavedené. V opačnom prípade Komisia prijme všetky ďalšie opatrenia, 
ktoré bude považovať za nevyhnutné. 

Na schôdzi 25. apríla 2013 predkladateľ petície poukázal na informácie (z marca 2013) 
týkajúce sa pretrvávajúcej bakteriálnej kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu v tejto 
aglomerácii, pričom nápravné opatrenia, ktoré grécke orgány prijali (na základe článku 8 
smernice 98/83/ES o vode určenej na ľudskú spotrebu), nemali očakávané účinky. Na základe 
toho sa Komisia rozhodla, že otvorí ďalší spis EÚ-Pilot a že požiada grécke orgány o ďalšie 
vysvetlenia.

8. Odpoveď Komisie (REV IV) doručená 19. decembra 2013

Napriek dosiahnutiu značného pokroku, čo sa týka fungovania čistiarne odpadových vôd 
v Kranidi, táto čistiareň ešte stále v plnej miere nespĺňa ustanovenia uvedené v smernici 
91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd1. Z tohto dôvodu sa 20. novembra 2013 
Komisia rozhodla zaslať doplňujúcu formálnu výzvu. 

Komisia sa domnieva, že Helénska republika uvedenú smernicu ešte stále nedodržiava, najmä 
pokiaľ ide o tieto body:

a. nedokáže zaručiť, aby pri vypúšťaní z tejto čistiarne boli dodržiavané ustanovenia 
bodu B prílohy I k smernici 91/271/EHS; 

                                               
1 Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40 − 52.
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b. opatrenia na zaistenie takej prevádzky a údržby čistiarne, ktorými sa zabezpečí 
dostatočná výkonnosť pri všetkých normálnych miestnych klimatických podmienkach, 
ako sa stanovuje v článku 10 uvedenej smernice, ešte neboli prijaté; 

c. likvidácia kalu z čistiarní komunálnych odpadových vôd stále nepodlieha všeobecným 
pravidlám, ako sa stanovuje v článku 14 smernice 91/271/EHS; et

d. čistiareň ešte stále nedisponuje platnými environmentálnymi špecifikáciami 
(„Περιβαλλοντικοί Όροι“).

Okrem toho možno konštatovať aj porušenie smernice 2008/98/ES1 o odpade, pretože 
v čistiarni v Kranidi boli nechané veľké množstvá odpadu (bez akéhokoľvek 
predchádzajúceho povoľovacieho alebo kontrolného postupu).

Ako sa uvádza aj v predchádzajúcom oznámení Komisie, bol otvorený nový spis EÚ-Pilot 
s cieľom overiť, či voda určená na ľudskú spotrebu v aglomerácii Kranidi spĺňa parametre 
stanovené v smernici 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu2. Komisia takisto 
požiadala grécke orgány, aby jej poskytli kópiu výsledkov posledných uskutočnených analýz 
(z apríla a mája 2013). 

Analýza týchto výsledkov preukázala, že všetky zistené prekročenia hodnôt (s výnimkou 
jedného prekročenia) sa týkajú indikačných parametrov uvedených v časti C prílohy I 
k smernici 98/83/ES (ide o prekročenia týchto parametrov: vodivosť, chloridy, zápach, chuť, 
koliformné baktérie a sodík). V článku 5 ods. 2 smernice 98/83/ES sa uvádza, že „pokiaľ ide 
o parametre uvedené v časti C prílohy I, hodnoty treba stanoviť iba pre monitorovacie účely 
a s cieľom plnenia povinností uložených v článku 8“ (čím sa myslia „nápravné opatrenia 
a obmedzenie používania“, ktoré grécke orgány v súčasnosti v tejto aglomerácii zavádzajú). 
Z chemických parametrov uvedených v časti B prílohy I k rovnakej smernici bola prekročená 
len jedna hodnota, a to v prípade parametra "dusičnany". Analýzou len jednej zo vzoriek 
odobratých v apríli 2013 sa totiž zistilo veľmi mierne prekročenie maximálnej hodnoty 
(50,2 mg/l, zatiaľ čo maximálna hodnota stanovená v smernici je 50 mg/l). Helénska 
republika už prijala opatrenia na zníženie tejto hodnoty pod prahovú hodnotu povolenú 
na základe smernice. 

Záver

Komisia bude čakať na odpoveď gréckych orgánov na doplňujúcu formálnu výzvu a bude 
naďalej dohliadať na to, aby sa čoskoro vykonali opatrenia nevyhnutné na splnenie povinností 
vyplývajúcich zo smerníc 91/271/EHS a 2008/98/ES.

9. Odpoveď Komisie (REV VI) doručená 31. marca 2014

Na základe odpovedí gréckych orgánov na doplňujúcu formálnu výzvu z 21. novembra 2013 
sa ukázalo, že došlo k výraznému pokroku, pokiaľ ide o fungovanie čistiarne v Kranidi a jej 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30.

2 Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32 – 54.
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uvedenia do súladu s povinnosťami, ktoré vyplývajú zo smernice 91/271/EHS o čistení 
komunálnych odpadových vôd1.  Konkrétne:

e. čistiareň má od 18. septembra 2013 (rozhodnutie č. 49298/2180 príslušných orgánov 

Peloponézskeho poloostrova) platné environmentálne špecifikácie („Περιβαλλοντικοί Όροι“);

f. vypúšťaná odpadová voda z tejto čistiarne zodpovedá príslušným požiadavkám prílohy I, 

písm. D. k smernici 91/271/EHS, pretože napriek skutočnosti, že došlo k prekročeniu 

niektorých stanovených hodnôt, maximálny počet vzoriek, ktorý nezodpovedá hodnotám 

koncentrácie a/alebo percentám zníženia uvedeným v tabuľke 1 a v článku 2 bode 7 smernice, 

je nižší ako maximum prípustné v prílohe I bode D;

g. odpad, ktorý bol zanechaný (bez akéhokoľvek postupu povoľovania alebo kontroly) v 

čistiarni v Kranidi, bol odstránený.

Napriek tomuto pokroku čistiareň ešte stále neplní v plnej miere požiadavky.  Potvrdilo sa to 
počas inšpekcie 18. decembra 2013 (vykonali ju environmentálni inšpektori), keď sa dospelo 
k záveru, že sa nedodržiavajú žiadne environmentálne špecifikácie čistiarne (napr. 
špecifikácia, ktorá sa týka nakladania s kalmi pochádzajúcimi z čistiarne).  Na základe tejto 
inšpekcie vláda regiónu Peloponézskeho poloostrova 7. februára 2014 rozhodla udeliť novú 
pokutu prevádzkovateľovi čistiarne.

Na ukončenie tohto nesúladu uskutočňujú grécke orgány projekt s názvom Dokončenie  
zberného systému pre komunálnu odpadovú vodu v Kranidi. Tento projekt bol začlenený do 
operačného programu s názvom Životné prostredie a udržateľný rozvoj“.  Následne bola 
podpísaná zmluva medzi súčasným prevádzkovateľom a regiónom Peloponézskeho 
poloostrova, ktorej cieľom je, aby sa región stal príjémcom daného projektu.  Operačnému 
programu bola predložená žiadosťo zmenu mena príjemcu.

Po ukončení tohto postupu bude môcť byť vyhlásená výzva na predloženie ponuky a po 
výbere dodávateľa sa budú môcť začať rôzne práce.

Záver

Komisia bude naďalej dohliadať na to, aby opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so 
smernicou 91/271/EHS boli čoskoro zavedené.

                                               
1 Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40-52.


