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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1164/2010 af Panagiotis Karabatsis, græsk statsborger, for 
aktionsgruppen "Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis", om vandforurening i 
kommunen Portaria i det centrale Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den mangelfulde spildevandsforvaltning i kommunen Portaria i det 
centrale Grækenland. Han påpeger, at spildevandet fra Portaria ledes ubehandlet ud i 
vandløbet Mana, hvis vand via vandingskanaler bliver anvendt til vanding af nyttehaver og 
frugtplantager i de lavere liggende landsbyer. Endvidere medvirker spildevandet til en 
alvorlig forurening af de vandførende lag, hvilket gør drikkevandet fra den kommunale 
vandforsyning sundhedsfarligt. Da de ansvarlige græske myndigheder, hvortil ovennævnte 
aktionsgruppe allerede har henvendt sig, ikke har fulgt effektivt op på disse forhold, anmoder 
andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at sikre, at EU's retsakter på 
miljøområdet bliver håndhævet i forbindelse med ovennævnte aktiviteter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011

"Kommissionen har hidtil ikke modtaget klager vedrørende de forhold, andrageren nævner. 
På grundlag af de oplysninger, som andrageren har fremsendt, kan to direktiver eventuelt 
finde anvendelse:

Vedrørende rensning af byspildevand
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Ifølge Rådets direktiv 91/271/EØF1 af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand skal 
byspildevand opsamles og renses i alle byområder med en befolkningsækvivalent på over 
2.000. Fristen for indsamling af byspildevand i byområder med en befolkningsækvivalent på 
2.000-15.000 er fastsat til 31. december 2005. 
Samme dato gælder ligeledes for rensning af byspildevand fra byområder med en 
befolkningsækvivalent på 2.000-10.000.

Ifølge oplysningerne i Kommissionens besiddelse opfylder byområdet Portaria ikke denne 
betingelse. Da analyserapporten fra præfekturtjenesten i Magnisia imidlertid lader til at 
imødegå de officielle oplysninger, som de græske myndigheder har fremsendt til 
Kommissionen, vil Kommissionen søge at få situationen belyst af de græske myndigheder og 
derefter kontrollere, om kravene i EU's miljølovgivning er opfyldt. 

Vedrørende drikkevandskvaliteten

Ifølge direktiv 98/83/EF2 om kvaliteten af drikkevand skal visse kvalitetskriterier overholdes. 
Desuden er medlemsstaterne forpligtet til at kontrollere drikkevandets kvalitet regelmæssigt 
og holde forbrugerne orienteret med opdaterede oplysninger herom. 

I direktivets artikel 4 står, at drikkevand betragtes som sundt og rent, hvis det:

a) er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer i mængder eller koncentrationer, der udgør 
en potentiel fare for sundheden
og
b) opfylder de minimumskrav, der er fastsat i bilag I, del A og B

og hvis medlemsstaterne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i artikel 5 til 8 
og artikel 10 samt i henhold til traktaten træffer alle andre nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at drikkevandet opfylder kravene i dette direktiv. 

Imidlertid har Kommissionen trods medlemsstaternes forpligtelse til at indsende en rapport 
hvert tredje år som nævnt i direktivets artikel 13 ikke modtaget nogen rapport eller andre 
oplysninger, som godtgør, at disse betingelser ikke er overholdt i Portaria kommune. 
Kommissionen vil derfor anmode de græske myndigheder om nyere informationer. Når disse 
informationer er modtaget, vil Kommissionen vurdere dem.

Konklusion

Kommissionen vil rette henvendelse til de græske myndigheder og undersøge, om 
forpligtelserne i direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand og direktiv 98/83/EF om 
kvaliteten af drikkevand er overholdt."

4. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2011 (REV.)

"Kommissionens bemærkninger

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40–52.
2 EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32–54.
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Kommissionens tjenestegrene har gennemgået de græske myndigheders svar og er kommet 
frem til følgende: 

Vedrørende rensning af byspildevand
Ifølge oplysningerne i Kommissionens besiddelse er personækvivalenten i byområdet Portaria 
2.730. I henhold til artikel 3 i direktiv 91/271/EØF skulle alle byområder med mellem 2.000 
og 15.000 personækvivalenter være forsynet med kloaknet til opsamling af byspildevand 
senest den 31. december 2005. 

På grundlag af de græske myndigheders svar skal Kommissionen for det første bemærke, at 
ifølge samme myndigheder har byområdet Portaria siden august 2010 været tilsluttet 
byområdet Volos' kloaknet for byspildevand, og at det således opsamlede spildevand 
underkastes en sekundær rensning, før det udledes i Pagasitikosbugten. 

Analyserapporten fra præfekturtjenesten i Magnisia af 22. september 2010 (de to tilsyn fandt 
sted den 7. og 9. september 2010, altså efter august 2010) lader imidlertid til at imødegå disse 
oplysninger, da et af de påkrævede tiltag nævnt i denne rapport er omgående tilslutning til 
Volos' kloaknet og nedlægning af det tidligere kloaknet.

Uanset datoen for tilslutning til Volos' kloaknet noterer Kommissionen sig, at kravene i artikel 
3 i direktiv 91/271/EØF stadig ikke er opfyldt, sådan som de græske myndigheder erkender. 
For mens alle hoteller i byområdet Portaria nu skulle være tilsluttet Volos' kloaknet, er kun en 
lille del af husene i byområdet også tilsluttet samme kloaknet. Byspildevandet fra størstedelen 
af husene i byområdet Portaria skulle altså stadig blive opsamlet i byens gamle kloaknet og 
ledt ud i forskellige vandløb uden nogen form for forudgående rensning. 

Hvad angår rensningen af den del af byspildevandet fra byområdet Portaria, som på 
nuværende tidspunkt ledes til byområdet Volos' kloaknet, fremgår det af de græske 
myndigheders svar, at nævnte spildevand bliver renset i overensstemmelse med kravene i 
direktiv 91/271/EØF (og specifikt artikel 4). Der er altså ikke tale om nogen overtrædelse på 
dette punkt. 

Da Grækenland ikke overholder kravene i ovennævnte direktiv, har Kommissionen besluttet 
igen at søge at få forholdene belyst af de græske myndigheder og derefter kontrollere, om de 
nødvendige foranstaltninger er truffet med henblik på at tilslutte samtlige huse i byområdet 
Portaria til Volos' kloaknet, at det gamle kloaknet ikke er i brug, om alt det opsamlede 
spildevand stadig behandles i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF, og om 
der er foretaget nye tilsyn, som slutter, at der ikke er driftsproblemer med kloaknettet (f.eks. 
ingen udslip) eller andre problemer. 

Vedrørende drikkevandskvaliteten

Analysen af de forskellige prøver udtaget i løbet af 2010 viser, at de gældende værdier for 
drikkevand (anført i bilag I, del A og B, til direktiv 98/83/EF) faktisk er overholdt. 

Imidlertid kan der også i visse af disse prøver påvises overskridelse af en parameter i bilag I, 
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del C (indikatorparametre). I henhold til artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 98/83/EF gælder for 
parametrene i bilag I, del C, at værdierne kun behøver at fastsættes til kontrolformål og til 
opfyldelse af forpligtelserne i artikel 8 (om udbedrende foranstaltninger og begrænsning af 
brugen af drikkevand).

Endelig skal det bemærkes med hensyn til medlemsstaternes forpligtelse til hvert tredje år at 
offentliggøre en rapport om drikkevandets kvalitet med henblik på at informere forbrugerne 
(artikel 13, stk. 2 og 3, i direktiv 98/83/EF), at rapporten for 2008-2010 skal offentliggøres i 
løbet af det efterfølgende kalenderår (2011) og fremsendes Kommissionen senest to måneder 
efter offentliggørelsen.
Kommissionen vil derfor anmode de græske myndigheder om at blive underrettet om, hvilke 
udbedrende foranstaltninger eller foranstaltninger til begrænsning af brugen af drikkevand der 
er truffet, og om at få tilsendt analyseresultatet af de nye prøver fra 2011. 

Konklusion
Kommissionen vil kontrollere, om forpligtelserne i direktiv 91/271/EØF nu opfyldes, om der 
er truffet udbedrende foranstaltninger eller foranstaltninger til begrænsning af brugen af 
drikkevand i henhold til artikel 8 i direktiv 98/83/EF, og om de nye prøver fra 2011 bekræfter, 
at værdierne i bilag I, del A og B, til direktiv 98/83/EF er overholdt." 

5. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012 (REV. II)

"Kommissionens tjenestegrene har analyseret de svar, som de græske myndigheder har 
fremsendt, og er nået til følgende konklusioner: 

Vedrørende rensning af byspildevand

Byområdet Portaria er nu koblet til spildevandsindsamlingssystemet i byområdet Volos. Det 
skal bemærkes, at byspildevand, der kommer ind i indsamlingssystemet, undergår en tertiær 
behandling, dvs. en bedre rensning end den, der er beskrevet i artikel 4 i direktiv 91/271/EØF 
(denne rensning muliggør således udledning af byspildevandet i følsomme områder). Det 
gamle indsamlingssystem skulle således være definitivt kondemneret. 

De overtrædelser og mangler, der blev konstateret i forbindelse med tilsynet i september 
2010, er desuden alle blevet korrigeret: 
- Samlebrønden til byspildevand i "Kanalaki" er blevet nedlagt
- I regionen "Kanalaki" er der ligeledes blevet etableret et indsamlingssystem (med sit eget 
pumpeanlæg), som skal betjene nogle bygninger, der ikke har kunnet tilsluttes direkte til 
indsamlingssystemet i byområdet Volos
- Den kemiske analyse af prøver udtaget på forskellige steder viser et fuldstændigt fravær af 
byspildevand, selv på de steder, hvor en sådan tilstedeværelse blev konstateret i tidligere 
prøver. 

Vedrørende drikkevandskvaliteten

Analysen af de forskellige prøver, der er udtaget i løbet af 2010 og begyndelsen af 2011, 
viser, at de værdier, der finder anvendelse på drikkevand (som er opstillet i bilag I, del A og 



CM\903687DA.doc 5/5 PE467.102v03-00

DA

B, til direktiv 98/83/EØF), er blevet overholdt. 

Med hensyn til de prøver, hvori der kunne konstateres en overskridelse af en af parametrene i 
bilag I, del C ("indikatorparametre"), skal der mindes om, at følgende fremgår af artikel 5, 
stk. 2, i direktiv 98/83/EØF: "De værdier, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 1, må 
ikke være mindre strenge end værdierne i bilag I. For parametrene i bilag I, del C, behøver 
værdierne kun at fastsættes til kontrolformål og til opfyldelse af forpligtelserne i artikel 8" 
(artiklen omhandler udbedrende foranstaltninger og begrænsning af brugen af drikkevand).

De græske myndigheder informerede i deres svar Kommissionen om de udbedrende 
foranstaltninger, der var blevet truffet for at afhjælpe denne overskridelse. Det fremgår 
således af disse svar, at der er blevet indført et passende desinfektionssystem med 
natriumhypoklorit i hovedreservoiret (der henter vand direkte fra vandløbet Mana).

Konklusion

De græske myndigheder ser ud til at have truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe overtrædelserne af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af 
byspildevand og Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand til ophør."


