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Betreft: Verzoekschrift 1164/2010, ingediend door Panagiotis Karabatsis (Griekse 
nationaliteit), namens de actiegroep "Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis", 
over waterverontreiniging in de gemeente Portaria in Centraal-Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift
Indiener wijst op het ondeugdelijke afvalwaterbeheer in de gemeente Portaria in Centraal-
Griekenland. Hij wijst erop dat het afvalwater uit Portaria onbehandeld in het water van de 
Mana wordt geloosd, dat via irrigatiekanalen wordt gebruikt voor het bewateren van 
moestuinen en fruitplantages in de lager gelegen dorpen. Het afvalwater draagt ook bij aan 
een ernstige verontreiniging van de waterhoudende lagen, waardoor het drinkwater van de 
gemeentelijke watervoorziening ongezond is. Aangezien de verantwoordelijke Griekse 
autoriteiten, waarmee bovengenoemde actiegroep reeds contact heeft opgenomen, niet 
adequaat op deze omstandigheden hebben gereageerd, verzoekt indiener het Europees 
Parlement om in te grijpen, met het oog op waarborging van een accurate handhaving van de 
geldende Europese regelgeving op milieugebied in verband met bovengenoemde activiteiten.

2. Ontvankelijkheid
Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).
3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

De Commissie heeft in het verleden geen enkele klacht ontvangen van indiener inzake de hier 
genoemde feiten. De Commissie heeft in het verleden geen enkele klacht ontvangen inzake de 
door indiener genoemde feiten. Op basis van de inlichtingen die indiener verschaft, zouden 
twee richtlijnen van toepassing kunnen zijn:

De behandeling van stedelijk afvalwater
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Richtlijn 91/271/EEG1 van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater voorziet in de verplichting om in alle agglomeraties met meer dan 2000 
inwonerequivalenten (i.e.) het stedelijk afvalwater op te vangen en te behandelen. De uiterste 
datum voor de opvang van stedelijk afvalwater afkomstig van een agglomeratie met een i.e. 
tussen de 2 000 en 15 000 is gesteld op 31 december 2005. Dezelfde datum is van toepassing 
verklaard op de behandeling van stedelijk afvalwater afkomstig van agglomeraties met een 
i.e. tussen de 2 000 en de 10 000.

Volgens de gegevens die in bezit zijn van de Commissie voldoet de agglomeratie Portaria niet 
aan deze voorwaarde. Aangezien echter het onderzoeksrapport van de diensten van de 
prefectuur van Magnisia in tegenspraak lijkt met de officiële gegevens die aan de Commissie 
zijn verzonden door de Griekse autoriteiten, zal de Commissie zich laten informeren door de 
Griekse autoriteiten om opheldering te krijgen over de situatie en om na te gaan of de 
milieueisen gerespecteerd worden volgens de EU-wetgeving. 

De kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
Volgens Richtlijn 98/83/EG2 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemd water moeten bepaalde criteria worden nageleefd. Bovendien zijn de lidstaten 
verplicht om de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water regelmatig te 
controleren en de consumenten de meest recente gegevens te verstrekken over de kwaliteit 
ervan. 
Artikel 4 van de richtlijn bevestigt dat het voor menselijke consumptie bestemde water 
gezond en schoon is als het:
"a) geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen bevat in hoeveelheden of 
concentraties die gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren,
en
b) voldoet aan de in bijlage I, delen A en B, gespecificeerde minimumvereisten;
en als de lidstaten, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de artikelen 5 tot en met 8 
en 10, overeenkomstig het Verdrag, alle andere nodige maatregelen nemen om ervoor te 
zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water aan de vereisten van deze richtlijn 
voldoet." 

De Commissie is echter, in strijd met de in artikel 13 van de richtlijn neergelegde verplichting 
om elke drie jaar een verslag in te dienen, niet in het bezit van enig verslag of ander gegeven 
waarmee kan worden vastgesteld dat in de gemeente Portaria aan deze voorwaarden is 
voldaan. De Commissie zal zich derhalve tot de Griekse autoriteiten wenden voor recente 
gegevens. Zodra de Commissie deze gegevens heeft ontvangen, zal zij deze beoordelen.
Conclusie
De Commissie neemt contact op met de Griekse autoriteiten om na te gaan of de 
verplichtingen uit Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en uit 
Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, 
wel worden nageleefd.
4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011.

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.
2 PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32-54.
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De opmerkingen van de Commissie
De diensten van de Commissie hebben het antwoord van de Griekse autoriteiten geanalyseerd 
en zijn tot de volgende conclusie gekomen: 
De behandeling van stedelijk afvalwater
Uit de gegevens die de Commissie heeft ontvangen blijkt dat het inwonerequivalent (i.e.) van 
de agglomeratie Portaria 2 730 bedraagt. Overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 91/271/EEG 
moeten agglomeraties met een i.e. van 2 000 tot 15 000 uiterlijk op 31 december 2005 zijn 
uitgerust met opvangsystemen voor stedelijk afvalwater. 
De Commissie wil op basis van het antwoord van de Griekse autoriteiten allereerst opmerken 
dat volgens deze autoriteiten de agglomeratie Portaria sinds augustus 2010 op het 
opvangsysteem voor stedelijk afvalwater van de agglomeratie Volos is aangesloten en dat het 
stedelijk afvalwater dat zo wordt opgevangen een secundaire behandeling ondergaat alvorens 
in de golf van Pagasitikos te worden geloosd. 

Het onderzoeksrapport van de diensten van de prefectuur van Magnisia van 
22 september 2010 (de twee onderzoeken hebben op 7 en 9 september 2010 plaatsgevonden, 
oftewel na augustus 2010) lijkt deze gegevens echter tegen te spreken. In dit rapport staat 
namelijk dat "de onmiddellijke aansluiting op het opvangsysteem van de stad Volos en de 
afsluiting van het oude opvangsysteem" een van de acties is die moet worden ondernomen.

De Commissie merkt op dat, afgezien van de datum van aansluiting op het opvangsysteem 
van de stad Volos, er nog altijd niet wordt voldaan aan de eisen van artikel 3 van 
Richtlijn 91/271/EEG, hetgeen ook door de Griekse autoriteiten zelf wordt erkend. Want ook 
al zouden alle hotels binnen de agglomeratie Portaria nu op het opvangsysteem van de stad 
Volos aangesloten zijn, slechts een klein deel van de huizen binnen de agglomeratie is 
eveneens op ditzelfde systeem aangesloten. Het stedelijk afvalwater van de meerderheid van 
de huizen van de agglomeratie Portaria wordt dus nog altijd opgevangen via het oude 
opvangsysteem van de stad en zonder enige voorbehandeling in verschillende waterlopen
geloosd. 

Tot slot zou volgens de Griekse autoriteiten de behandeling van het deel van het stedelijk 
afvalwater van de agglomeratie Portaria dat nu in het opvangsysteem van de agglomeratie 
Volos terechtkomt, voldoen aan de eisen van Richtlijn 91/271/EEG (in het bijzonder 
artikel 4). Er is met betrekking tot deze kwestie dus geen sprake van een schending. 

Aangezien Griekenland de eisen van de bovengenoemde richtlijn niet naleeft, heeft de 
Commissie besloten zich opnieuw tot de Griekse autoriteiten te wenden om na te gaan of; 
a) de nodige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat alle huizen van de 
agglomeratie Portaria worden aangesloten op het opvangsysteem van de agglomeratie Volos; 
b) het oude opvangsysteem buiten gebruik is gesteld; c) het opgevangen afvalwater nog steeds 
conform de eisen van Richtlijn 91/271/EEG wordt behandeld; en d) er nieuwe onderzoeken 
zijn uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen problemen zijn met de werking van het 
opvangsysteem (bijvoorbeeld geen lekkages) of andere problemen. 
De kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
De analyse van verschillende monsters die in de loop van het jaar 2010 zijn genomen, wijst 
uit dat wel is voldaan aan de waarden die van toepassing zijn op voor menselijke consumptie 
bestemd water (en opgesomd in bijlage I, delen A en B van Richtlijn 98/83/EG). 
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De analyse van bepaalde monsters laat echter ook een overschrijding van een parameter van 
bijlage I, deel C ("parameterwaarden") zien. In artikel 5, lid 2 van Richtlijn 98/83/EG is 
bepaald: "De waarden voor de parameters in bijlage I, deel C, behoeven uitsluitend te worden 
vastgesteld voor controledoeleinden en om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 8 (dat 
betrekking heeft op herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik van voor menselijke 
consumptie bestemd water)".
Ten slotte moet met betrekking tot de verplichting van iedere lidstaat om een driejaarlijks 
verslag te publiceren over de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water, 
teneinde de verbruikers te informeren (artikel 13, lid 2 en 3, van Richtlijn 98/83/EG), worden 
opgemerkt dat het verslag over de periode 2008-2010 in het daarop volgende kalenderjaar 
(2011) moet worden gepubliceerd en binnen twee maanden na publicatie aan de Commissie 
moet worden verzonden.
De Commissie zal de Griekse autoriteiten derhalve verzoeken haar op de hoogte te brengen 
van de herstelmaatregelen of beperkingen van het gebruik van voor menselijke consumptie 
bestemd water die zijn genomen en de uitslag van de nieuwe monsters die in 2011 zijn 
genomen te sturen. 
Conclusie
De Commissie gaat na of; a) inmiddels is voldaan aan de verplichtingen van 
Richtlijn 91/271/EEG en b) er herstelmaatregelen of beperkingen van het gebruik van voor 
menselijke consumptie bestemd water zijn genomen ingevolge artikel 8 van 
Richtlijn 98/83/EG en of er in 2011 nieuwe monsters zijn genomen die bevestigen dat de 
waarden zoals genoemd in Bijlage I, delen A en B van Richtlijn 98/83/EG worden nageleefd. 

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 30 mei 2012
De diensten van de Commissie hebben het antwoord van de Griekse autoriteiten geanalyseerd 
en zijn tot de volgende conclusies gekomen: 
De behandeling van stedelijk afvalwater
De agglomeratie Portaria is ondertussen op het opvangsysteem voor stedelijk afvalwater van 
de agglomeratie Volos aangesloten. Er dient opgemerkt te worden dat het stedelijke 
afvalwater dat in dat opvangsysteem terechtkomt een tertiaire behandeling ondergaat, die 
grondiger is dan de behandeling waarvan sprake in artikel 4 van Richtlijn 91/271/EEG (deze 
behandeling maakt het mogelijk om stedelijk afvalwater in gevoelige zones te lozen). Het 
oude opvangsysteem wordt eveneens volledig buiten gebruik gesteld. 
De inbreuken en andere tekortkomingen die werden vastgesteld bij de inspectie in september 
2010 zijn bovendien allemaal rechtgezet: 
- de opvangput voor stedelijk afvalwater van de locatie bij "Kanalaki" is weggehaald;
- in diezelfde regio "Kanalaki" is er een opvangsysteem (met eigen pompinstallatie) 
aangelegd om de weinige gebouwen die niet rechtstreeks op het opvangsysteem van de 
agglomeratie van Volos konden worden aangesloten te bedienen;
- uit de chemische analyse van de op verschillende locaties genomen monsters is gebleken dat 
er geen stedelijk afvalwater aanwezig was, zelfs niet op de plekken waar eerder wel stedelijk 
afvalwater werd aangetroffen. 
De kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

De analyse van verschillende monsters die in de loop van het jaar 2010 en aan het begin van 
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2011 zijn genomen, wijst uit dat wel is voldaan aan de waarden die van toepassing zijn op 
voor menselijke consumptie bestemd water (en opgesomd in bijlage I, delen A en B van 
Richtlijn 98/83/EG). 
Wat de monsters betreft waarvoor ook een overschrijding van een parameter van bijlage I, 
deel C ("parameterwaarden") werd vastgesteld, moet eraan herinnerd worden dat volgens 
artikel 5, lid 2, van Richtlijn 98/83/EG "De waarden voor de parameters in bijlage I, deel C, 
uitsluitend behoeven te worden vastgesteld voor controledoeleinden en om te voldoen aan de 
verplichtingen van artikel 8 (dat betrekking heeft op herstelmaatregelen en beperkingen van 
het gebruik van voor menselijke consumptie bestemd water)".

De Griekse overheid heeft de Commissie in haar antwoord op de hoogte gebracht van de
corrigerende maatregelen die getroffen zijn om deze overschrijding aan te pakken. Uit dat 
antwoord blijkt tevens dat er een toereikend desinfectiesysteem op basis van 
natriumhypochloriet is aangesloten op het hoofdreservoir (dat rechtstreeks uit de waterloop 
van Mani put). 
Conclusie

De Griekse overheid heeft blijkbaar alle nodige maatregelen getroffen om een einde te maken 
aan de schendingen van Richtlijnen 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater en 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water.


