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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1164/2010, adresată de Panagiotis Karabatsis, de cetățenie elenă, în 
numele Grupului de acțiune „Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis”, privind 
poluarea apei din orașul Portaria din centrul Greciei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la gestionarea defectuoasă a apelor reziduale din orașul Portaria din 
centrul Greciei. El subliniază faptul că apele reziduale netratate din Portaria se deversează în 
râul Mana, ale cărui ape se folosesc la irigarea grădinilor și livezilor din satele situate într-o 
zonă mai joasă. În plus, apele reziduale contribuie la poluarea gravă a acviferelor, lucru care 
face ca apa potabilă din sistemul municipal de aprovizionare cu apă să reprezinte un risc 
pentru sănătate. Întrucât autoritățile responsabile elene, cărora grupul de acțiune menționat 
mai sus s-a adresat deja, nu au rezolvat această situație, petiționarul solicită Parlamentului 
European să intervină pentru a asigura respectarea legislației europene în domeniul mediului 
în cazul activităților menționate anterior.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011.

Comisia nu a primit până în prezent nicio plângere referitoare la faptele menționate de 
petiționar. În baza informațiilor furnizate de acesta, s-ar putea aplica două directive:
Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale
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Directiva 91/271/CEE1 a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor reziduale urbane 
prevede obligația colectării și tratării apelor reziduale urbane în toate aglomerațiile care au un 
echivalent populație de peste 2 000. Data limită pentru colectarea apelor urbane reziduale 
provenite din aglomerările cu un EL cuprins între 2 000 și 15 000 a fost stabilită la 31 
decembrie 2005. Aceeași dată a fost prevăzută și în cazul tratării apelor urbane reziduale 
provenite din aglomerările al căror EL se situează între 2 000 și 10 000.

Conform datelor aflate la dispoziția Comisiei, aglomerarea Portaria nu ar îndeplini această 
condiție. Cu toate acestea, întrucât raportul de examinare redactat de serviciile prefecturii din 
Magnisia pare să contrazică datele oficiale transmise Comisiei de autoritățile elene, aceasta se 
va adresa autorităților elene în vederea clarificării situației și a verificării respectării cerințelor 
legislației de mediu a UE. 

Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman

Conform Directivei 98/83/CE2 privind calitatea apei destinate consumului uman, trebuie 
respectate anumite criterii de calitate. În plus, statele membre au obligația de a controla în 
mod regulat calitatea apei destinate consumului uman și de a furniza consumatorilor date 
actualizate privind calitatea apei menționate. 

Articolul 4 din directivă afirmă că apele destinate consumului uman sunt potabile și curate 
dacă:

„a) nu conține microorganisme, paraziți sau orice ale substanțe care prin numărul sau 
concentrația lor, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană
și
b) sunt conforme cerințelor minime prevăzute la anexa I părțile A și B,

și dacă, în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolelor 5-8 și ale articolului 10 și cu 
tratatul, statele membre iau toate celelalte măsuri necesare pentru a se asigura că apa 
destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive”. 

Cu toate acestea, Comisia nu dispune, contrar obligației de transmitere a unui raport trianual 
prevăzute la articolul 13 din directivă, de niciun raport sau alt element care să permită 
stabilirea faptului că nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus în orașul Portaria. 
Comisia se va adresa, prin urmare, autorităților elene în vederea obținerii de date recente. De 
îndată ce vor fi primite datele, Comisia va trece la evaluarea acestora.

Concluzie

Comisia va contacta autoritățile elene pentru a verifica respectarea în mod adecvat a 
obligațiilor stabilite în Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale și în 
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 26 octombrie 2011.
                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52.
2 JO L 330, 05.12.1998, p. 32-54.
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Observațiile Comisiei
Serviciile Comisiei au analizat răspunsul autorităților elene și au ajuns la concluziile 
următoare: 

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale
Conform informațiilor colectate de Comisie, echivalentul locuitor (EL) al aglomerării Portaria 
este de 2 730. Conform articolului 3 din Directiva 91/271/CEE, aglomerările al căror EL se 
situează între 2 000 și 15 000 trebuiau dotate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale 
cel târziu până la 31 decembrie 2005. 

Pe baza răspunsului trimis de autoritățile elene, Comisia dorește în primul rând să menționeze 
că, potrivit acestora, aglomerarea Portaria este conectată la sistemul de colectare a apelor 
urbane reziduale al aglomerării Volos din luna august 2010 și că apele urbane colectate în 
acest mod sunt supuse unui tratament secundar înainte de a fi deversate în golful Pagasitikos. 

Cu toate acestea, raportul de examinare redactat de serviciile prefecturii din Magnisia la 
22 septembrie 2010 (cele două inspecții au avut loc la 7 și 9 septembrie 2010, adică după luna 
august 2010) pare să contrazică aceste informații, întrucât una dintre acțiunile necesare 
menționate în raportul respectiv este „conectarea imediată la sistemul de colectare al orașului 
Volos și închiderea sistemului de colectare vechi”.

Independent de data conectării la sistemul de colectare al orașului Volos, Comisia observă că 
cerințele de la articolul 3 din Directiva 91/271/CEE încă nu au fost îndeplinite, după cum 
recunosc și autoritățile elene. De fapt, deși toate hotelurile din aglomerarea Portaria sunt acum 
conectate la sistemul de colectare al orașului Volos, doar o mică parte din locuințele 
aglomerării este conectată la același sistem. Se pare că apele urbane reziduale provenind de la 
majoritatea locuințelor din aglomerarea Portaria sunt, așadar, colectate în continuare de 
vechiul sistem al orașului și deversate în diferite cursuri de apă fără a fi tratate în prealabil. 

În sfârșit, în ceea ce privește tratarea acelui volum de ape urbane reziduale din aglomerarea 
Portaria care intră în prezent în sistemul de colectare al aglomerării Volos, din răspunsul 
autorităților elene reiese că apele respective sunt tratate în conformitate cu cerințele Directivei
91/271/CEE (mai exact, ale articolului 4). Așadar, nu există nicio încălcare în această privință. 

Întrucât Grecia nu a respectat cerințele directivei menționate anterior, Comisia a decis să 
solicite încă o dată informații autorităților elene pentru a verifica: a) dacă s-au luat măsurile 
necesare pentru a conecta ansamblul de locuințe din aglomerarea Portaria la sistemul de 
colectare al aglomerării Volos; b) dacă vechiul sistem de colectare nu mai este utilizat; dacă 
ansamblul apelor colectate este tratat în continuare în conformitate cu cerințele Directivei 
91/271/CEE și d) dacă s-au efectuat inspecții noi și dacă acestea confirmă absența unor 
probleme de funcționare a sistemului de colectare (de exemplu, absența scurgerilor) sau a 
altor probleme. 

Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman
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Analiza diferitelor eșantioane prelevate în cursul anului 2010 demonstrează că s-au respectat 
în mod adecvat valorile aplicabile apelor destinate consumului uman (și enumerate la anexa I 
părțile A și B din Directiva 98/83/CEE). 

Cu toate acestea, în unele dintre acele eșantioane se poate constata și o depășire a unui 
parametru de la anexa I partea C (parametri indicatori). Conform articolului 5 alineatul (2) din 
Directiva 98/83/CEE: „În ceea ce privește parametrii prevăzuți la anexa I partea C, valorile 
trebuie să fie stabilite doar în scopul monitorizării și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de 
articolul 8 (articolul referitor la măsurile corective și la limitările privind utilizarea apelor 
destinate consumului uman)”.

În sfârșit, în ceea ce privește obligația impusă fiecărui stat membru de a publica o dată la trei 
ani un raport privind calitatea apelor destinate consumului uman pentru a informa 
consumatorii [articolul 13 alineatele (2) și (3) din Directiva 98/83/CE], trebuie menționat că 
raportul referitor la anii 2008-2010 trebuie publicat în cursul anului civil următor (2011) și 
transmis Comisiei în termen de două luni de la publicarea sa.
Așadar, Comisia va solicita autorităților elene să o informeze cu privire la acțiunile corective 
sau de limitare a utilizării apelor destinate consumului uman pe care le-au aplicat și va solicita 
rezultatul noilor eșantioane prelevate în 2011. 

Concluzie

Comisia va verifica: a) dacă obligațiile menționate în Directiva 91/271/CEE vor fi îndeplinite 
de acum înainte; și b) dacă s-au luat acțiuni corective sau de limitare a utilizării apelor 
destinate consumului uman în conformitate cu articolul 8 din Directiva 98/83/CE și dacă noile 
eșantioane prelevate în 2011 confirmă respectarea valorilor enumerate la anexa I părțile A și 
B din Directiva 98/83/CEE. 

5. Răspunsul Comisiei (REV. II), primit la 30 mai 2012

Serviciile Comisiei au analizat răspunsul autorităților elene și au ajuns la concluziile 
următoare: 

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale

Aglomerarea Portaria este de acum înainte conectată la sistemul de colectare a apelor urbane 
reziduale al aglomerării Volos. Trebuie remarcat că apele urbane reziduale care intră în aceste 
sisteme de colectare sunt supuse unui tratament terțiar, adică unui tratament mai riguros decât 
cel descris în articolul 4 din Directiva 91/271/CEE (tratamentul respectiv permite astfel 
evacuarea apelor urbane reziduale în zone sensibile). De asemenea, se va renunța definitiv la 
vechiul sistem de colectare. 

În plus, au fost corectate toate încălcările și celelalte deficiențe constate cu ocazia inspecției 
din septembrie 2010: 
- a fost desființat bazinul de colectare a apelor urbane reziduale aflat în Kanalaki;
- în aceeași regiune, Kanalaki, a fost construit un sistem de colectare (care dispune de propria 
instalație de pompare) care deservește câteva clădiri care nu au putut fi conectate direct la 
sistemul de colectare al aglomerării Volos;
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- analiza chimică a eșantioanelor prelevate din diverse locuri demonstrează absența totală a 
apelor urbane reziduale, chiar și în locurile unde prezența acestora fusese constatată în urma 
prelevărilor anterioare. 

Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman

Analiza diferitelor eșantioane prelevate în cursul anului 2010 și la începutul anului 2011 
demonstrează că s-au respectat în mod adecvat valorile aplicabile apei destinate consumului 
uman (și enumerate la anexa I părțile A și B din Directiva 98/83/CEE). 

În ceea ce privește eșantioanele în cazul cărora s-a constatat depășirea unui parametru din 
anexa I partea C („parametri indicativi”), trebuie amintit că, potrivit articolului 5 alineatul (2) 
din Directiva 98/83/CEE: „În ceea ce privește parametrii prevăzuți la anexa I partea C, 
valorile trebuie să fie stabilite doar în scopul monitorizării și pentru îndeplinirea obligațiilor 
impuse de articolul 8 (articolul referitor la măsurile corective și la limitările privind utilizarea 
apelor destinate consumului uman)”.

În răspunsurile lor, autoritățile elene au informat Comisia cu privire la măsurile corective care 
au fost luate pentru a aborda această problemă. Astfel, din aceste răspunsuri rezultă că pe 
rezervorul principal (care extrage direct din cursul de apă Mani) a fost instalat un sistem de 
dezinfecție adecvat pe bază de hipoclorit de sodiu.

Concluzie

Se pare că autoritățile elene au adoptat toate măsurile necesare pentru a elimina încălcările 
Directivei 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale 
și ale Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.


