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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1152/2010 af Georgios Toussas, græsk statsborger, for det 
græske kommunistiske parti "KKE", om miljøskadelige aktiviteter i 
kommunen Ermioni i det nordøstlige Peloponnes

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en række miljøskadelige aktiviteter i kommunen Ermioni og først og 
fremmest til forureningen af de vandbærende lag, der skyldes den mangelfulde 
affaldsforvaltning og navnlig en ulovlig losseplads og affaldssø. Andrageren påpeger, at 
drikkevandet fra den kommunale vandforsyning er sundhedsfarligt, og at den utilstrækkelige 
spildevandsrensning er medvirkende til den alvorlige forurening af Argolisbugten. Endvidere 
understreger andrageren, at de ukontrollerede byggeaktiviteter i de lokale kyst- og 
skovområder fører til en ødelæggelse af områdets naturlige miljø og arkæologiske 
mindesmærker. Da de ansvarlige græske myndigheder, hvortil andrageren allerede har 
henvendt sig, ikke har fulgt op på disse forhold, anmoder han 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 29. marts 2011

"Vedrørende den ulovlige losseplads
I sin dom af 6. oktober 2005 (C-502/03) fastslog Domstolen, at Grækenland havde tilsidesat 
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sine forpligtelser i henhold til artikel 4, 8 og 9 i direktiv 75/442/EØF1 om affald, som ændret 
ved direktiv 91/156/EØF2. Denne dom vedrører alle de ulovlige eller ukontrollerede 
lossepladser, der findes i Grækenland. Det skal bemærkes, at de græske myndigheder over for 
Domstolen har erkendt eksistensen af mindst 1.125 ulovlige og ukontrollerede lossepladser i 
landet.

De græske myndigheder har for at løse problemerne opdateret de regionale planer for 
affaldshåndtering, der sigter mod at lukke ulovlige eller ukontrollerede lossepladser inden 
udgangen af 2008 og erstatte dem med egnede anlæg til affaldshåndtering, navnlig pladser til 
deponering af affald.

Da Den Hellenske Republik ikke til fulde har efterlevet Domstolens dom til trods for den 
fremsendte åbningsskrivelse (baseret på TEUF's artikel 260) og ikke har nedlagt alle de 
ulovlige lossepladser i Grækenland, besluttede Kommissionen at sende en supplerende 
åbningsskrivelse den 29. oktober 2010. Som svar på åbningsskrivelsen fremsendte de græske 
myndigheder en detaljeret handlingsplan for nedlæggelsen af alle de ulovlige lossepladser 
inden udgangen af juni 2011. Kommissionen vil fortsat overvåge fremskridtene og indbringe 
sagen for Domstolen igen, hvis det skulle være nødvendigt.  

Vedrørende drikkevandskvaliteten

Ifølge direktiv 98/83/EF3 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.

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."

Ifølge oplysningerne i Kommissionens besiddelse er personækvivalenten for Kranidi og 
Ermioni henholdsvis >10.000 og >4.500, og omhandlede direktiv finder således anvendelse.

Imidlertid har Kommissionen i strid med medlemsstaternes forpligtelse til at indsende en 
rapport hvert tredje år som nævnt i direktivets artikel 13 ikke modtaget nogen rapport eller 
andre oplysninger, som beviser, at disse betingelser ikke er overholdt i Ermionida-regionen.
Kommissionen vil derfor anmode de græske myndigheder om nyere informationer. Når 
oplysningerne er modtaget, vil Kommissionen vurdere dem og holde Udvalget for 
                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39-41.
2 EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32-37.
3 EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32-54.
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Andragender underrettet. Der kan ligeledes blive tale om at indlede en 
overtrædelsesprocedure.

Vedrørende kvaliteten af badevand

Direktiv 2006/7/EF1 om forvaltning af badevandskvalitet kan finde anvendelse i det 
foreliggende tilfælde. Ifølge oplysningerne i rapporten om badevandskvaliteten i 2010 er de 
obligatoriske parametre for badevandskvalitet overholdt. Desuden er de vejledende værdier 
(ikke obligatoriske) også overholdt i Ermionida-regionen.

Vedrørende rensning af byspildevand

Ifølge Rådets direktiv 91/271/EØF2 af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand skal 
byspildevand opsamles og renses i alle byområder med en befolkningsækvivalent på over 
2.000. Byområderne Ermioni og Kranidi (og dermed byområdet Ermionida) opfylder denne 
betingelse. De oplysninger, Kommissionen har til rådighed, a) indeholder for byområdet 
Ermionis vedkommende ikke noget om opsamling eller rensning, og b) i byområdet Kranidi 
opsamles kun 20 % af spildevandet, men der foreligger ingen oplysninger om rensning.
Kommissionen vil søge at få forholdene belyst af de græske myndigheder og derefter 
kontrollere, om kravene i EU's miljølovgivning er opfyldt.

Vedrørende forurening af Den Argoliske Bugt

Kommissionen har ikke modtaget nogen klager over forurening af denne bugt og er ikke i 
besiddelse af oplysninger, som kan påvise en sådan forurening (f.eks. på grund af udledning 
af spildevand).

Driften af de af andrageren nævnte aktiviteter (dambrug, afsaltningsanlæg og 
hotelkomplekser) kan undersøges under hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 
85/337/EØF3 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
som ændret ved direktiv 97/11/EF4, 2003/35/EF5 og 2009/31/EF6. Det pågældende direktiv 
vedrører vurderingen af offentlige og private projekters indvirkning på miljøet og eventuelt 
væsentlige indvirkning på miljøet og foreskriver gennemførelse af miljøkonsekvensanalyser.

Det skal dog bemærkes, at afsaltningsanlæg ikke er omfattet af nævnte direktiv. Direktivet 
gælder derfor ikke for disse anlæg.  

Derimod er intensivt dambrug samt feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og 
tilhørende anlæg omtalt i direktivets bilag II (henholdsvis punkt 1, litra f), og punkt 12, litra 
c)). Ifølge direktivet er det i forbindelse med projekter anført i bilag II op til medlemsstaterne 
at afgøre – ved hjælp af en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller ved hjælp af 

                                               
1 EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37-51.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48.
4 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15.
5 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17-25.
6 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114-135.
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grænseværdier eller kriterier fastsat af medlemsstaten – om projektets indvirkning på miljøet 
skal vurderes. I henhold til ministeriel afgørelse (KYA 15393/332/2002) til gennemførelse af 
direktiv 85/337/EØF skal kun hotelkomplekser (uden for byområder og tilhørende anlæg) 
med over 1.000 sengepladser underkastes en relevant vurdering af deres indvirkning på
miljøet. Ifølge oplysningerne i Kommissionens besiddelse skulle der ikke findes et sådant 
kompleks i regionen. Hvad angår den ulovlige drift af dambrugsanlæggene, skal det 
bemærkes, at der i direktiv 85/337/EØF ikke er fastlagt foranstaltninger til opfølgning og 
overvågning af projekterne, efter de er godkendt.

Kommissionen skal også understrege, at EU's miljølovgivning ikke omfatter beskyttelse af 
arkæologiske lokaliteter eller byplanlægning. Direktiv 92/43/EØF1 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter kan eventuelt finde anvendelse, hvis et hotelprojekt kan få 
indvirkning på et Natura 2000-område. For i nævnte direktivs artikel 6, stk. 3, står: "Alle 
planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens 
forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke 
en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under 
hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen 
af virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale 
myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det 
ikke skader lokalitetens integritet, og når de – hvis det anses for nødvendigt – har hørt 
offentligheden." Imidlertid er intet Natura 2000-område tilsyneladende berørt i denne sag 
ifølge de af andrageren fremsendte oplysninger.

Konklusion

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

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

"Kommissionen bekræfter, at den har kontaktet de græske myndigheder for at få undersøgt, 
om forpligtelserne i direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand og i direktiv 98/83/EF 
om kvaliteten af drikkevand er blevet overholdt. Kommissionens tjenestegrene har 
gennemgået de græske myndigheders svar og er kommet frem til følgende konklusioner:

Vedrørende drikkevandskvaliteten
Analysen af de forskellige prøver, der i løbet af 2010 er blevet udtaget i de tidligere 
kommuner Ermioni og Kranidi (som efter den administrative reform "Kallikratis" fra 2010 er 
blevet lagt sammen og nu udgør den nye kommune Ermionida), bekræfter, at det vand, der 
kommer fra kommunens forsyningsnet, ikke opfylder de kvalitetskriterier, der fastsættes i 
direktiv 98/83/EF, og dermed ikke kan betegnes som drikkevand.

Da Den Hellenske Republik ikke overholder kravene i ovenstående direktiv, har 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
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Kommissionen besluttet sig for igen at forhøre sig hos de græske myndigheder med henblik 
på at finde ud af, hvilke afhjælpende foranstaltninger (jf. artikel 8 i direktiv 98/83/EF) der er 
blevet iværksat for at genoprette kvaliteten af drikkevand i Ermionida kommune.
Med hensyn til medlemsstaternes forpligtelse til at træffe "de nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at forbrugerne har adgang til tilstrækkelige, ajourførte oplysninger om drikkevandets 
kvalitet" (artikel 13, stk. 1, i direktiv 98/83/EF) overholder Den Hellenske Republik denne 
bestemmelse, da resultatet af prøverne (udtaget hver måned i denne kommune) er blevet 
offentliggjort.

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. Denne rapport er endnu ikke blevet offentliggjort.

Vedrørende rensning af byspildevand
Ifølge oplysningerne i Kommissionens besiddelse er personækvivalenten i byområdet Kranidi 
7 689, mens den i byområdet Ermioni er 2 534. I henhold til artikel 3 i direktiv 91/271/EØF 
skal alle byområder med mellem 2 000 og 15 000 personækvivalenter være forsynet med 
kloaknet til opsamling af byspildevand senest den 31. december 2005.
Som det fremgår af svaret fra de græske myndigheder, omfatter opsamlingssystemerne i disse 
to byområder ikke hele befolkningen. Faktisk menes det, at 20 % af befolkningen i byområdet 
Ermioni og 35 % af befolkningen i Kranidi ikke er omfattet af systemerne til opsamling af 
byspildevand. Det ikkeopsamlede byspildevand bliver efter sigende transporteret til et andet 
rensningsanlæg, hvor det bliver behørigt renset.   

Det skal bemærkes, at det i selvsamme artikel 3, stk. 1, fastsættes, at "Hvor det ikke er 
velbegrundet at etablere et kloaknet, enten fordi det ikke vil gavne miljøet, eller fordi det vil 
medføre urimelige udgifter, anvendes der individuelle systemer eller andre egnede systemer, 
som sikrer samme miljøbeskyttelsesniveau".

Den mekanisme, der er indført af de kompetente myndigheder i disse to byområder (transport 
med henblik på behørig rensning i et andet anlæg), kunne således betegnes som et "individuelt 
system eller andet egnet system, som sikrer samme miljøbeskyttelsesniveau" og godkendes i 
henhold til direktiv 91/271/EØF. En sådan godkendelse ville imidlertid kræve, at to 
betingelser er opfyldt, nemlig at det samme miljøbeskyttelsesniveau sikres, og at den 
pågældende medlemsstat påviser, at det ikke er velbegrundet at etablere et kloaknet.

Kommissionen er ikke i besiddelse af tilstrækkeligt bevismateriale til at påvise, at det samme 
miljøbeskyttelsesniveau ikke sikres med hensyn til det byspildevand, der transporteres væk 
med henblik på rensning. Men som det fremgår af artikel 3, stk. 1, i direktiv 91/271/EØF, kan 
en medlemsstat kun anvende individuelle systemer eller andre egnede systemer, hvis den 
anfører, hvorfor det ikke er velbegrundet at etablere et kloaknet. Det har Den Hellenske 
Republik ikke gjort i nærværende sag. Kommissionen vil derfor igen forhøre sig hos de 
græske myndigheder for at få dette spørgsmål klarlagt og kontrollere, om forpligtelserne i 
artikel 3, stk. 1, i direktiv 91/271/EØF er opfyldt.

Hvad angår rensningen af det byspildevand, som på nuværende tidspunkt ledes ind i de to 
byområders kloaknet, fremgår det af de græske myndigheders svar, at nævnte spildevand 
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bliver renset i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF (og især artikel 4). Der 
er altså ikke tale om nogen overtrædelse på dette punkt.

Konklusion

Kommissionen vil kontrollere, a) at kravene i direktiv 91/271/EØF, navnlig artikel 3, stk. 1, er 
opfyldt, og b) hvilke afhjælpende foranstaltninger der er blevet iværksat i medfør af artikel 8 i 
direktiv 98/83/EF for at genoprette kvaliteten af drikkevand i Ermionida kommune."

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

"Analysen af de græske myndigheders svar viser følgende:

Vedrørende drikkevandskvaliteten

Der er følgende problemer med drikkevand i de to byområder:

En øget mængde klorioner, som skyldes havvandets indtrængen i de vandbærende lag, som er 
sårbare på grund af en for stor oppumpning og ringe nedbør i regionen
Sjældnere, og kun nogle steder, kan der ligeledes spores en øget mængde nitrater
Meget sjældent og i isolerede tilfælde er der også blevet konstateret bakteriologisk forurening.

De græske myndigheder har truffet følgende foranstaltninger for at løse disse problemer:

Vandet transporteres (via det eksisterende net) fra brøndene til de to byområders reservoirer, 
inden det føres ud til forbrugerne. Hvert byområde har et kloreringssystem, der regelmæssigt 
kontrolleres og vedligeholdes af de kompetente myndigheder
Vandkvaliteten kontrolleres månedligt (og i overensstemmelse med retningslinjerne i direktiv 
98/83/EF) i godkendte laboratorier. Resultatet af prøveanalysen offentliggøres i de 
kommunale og lokale samfund, og anmærkningen "drikkevand" eller "ikke drikkevand" 
fremgår klart
I det tilfælde, hvor der påvises en bakteriologisk forurening, øger myndighederne kloreringen 
og udtager straks nye prøver for at sikre sig, at problemet er løst.

Desuden er der truffet supplerende foranstaltninger til at løse de påviste problemer og 
nedbringe hyppigheden af ovennævnte "hændelser":

Der er foretaget hydrologiske undersøgelser med henblik på en eventuel åbning af nye brønde 
i regionerne Oureza (Ούρεζα), Golemi (Γκολέμι) og Petra Xarta (Πέτρα Χαρτά) i byområdet 
Kranidi samt i regionerne Tepeleni (Τεπελένι), Schinakia (Σχοινάκια) og Vromosikia 
(Βρωμοσυκιά) i byområdet Ermioni
Der er allerede gennemført undersøgelser med henblik på opførelse af et afsaltningsanlæg i 
regionen Chonia Koiladas.
Myndighederne undersøger muligheden for at finansiere vandtransporten (pr. båd) i 
Leniregionen (Λέρνη) til nettet i Kranidi. En sådan transport er teknisk mulig (den foregik 
allerede i 2002 og 2003), hvis de nødvendige midler hertil kan frigives.
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Det ser således ud til, at de græske myndigheder har truffet de nødvendige afhjælpende 
foranstaltninger (i medfør af artikel 8 i direktiv 98/83/EF) til at genoprette 
drikkevandskvaliteten i Ermionida kommune, samtidig med at de sikrer sig, at vandkvaliteten 
i mellemtiden kontrolleres regelmæssigt, og at offentligheden informeres behørigt i 
overensstemmelse med kravene i ovennævnte direktiv.

Vedrørende rensning af byspildevand

Personækvivalenten i byområdet Kranidi er på 7.689, mens det rensningsanlæg til 
byspildevand ("rensningsanlægget"), der betjener det, har en kapacitet på 10.000. Byområdet 
Ermioni har en personækvivalent på 2.584 (og ikke 2.534, som det fremgik af den tidligere 
meddelelse), og rensningsanlægget, der betjener det, har en kapacitet på 8.677.
Spildevandet i de to indsamlingssystemer undergår en sekundær behandling (med fjernelse af 
kvælstof og fosfor), inden det udledes. Endvidere fremgår det af de græske myndigheders 
svar, at vandet renses i overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EØF (nærmere 
bestemt artikel 4).
Som nævnt i den foregående meddelelse fra Kommissionen er ikke alle boliger i de to 
byområder tilsluttet indsamlingssystemet. Dette kan forklares med det store antal 
"sommerhuse" i de to byområder, som i gennemsnit kun er beboet en måned om året.

Byspildevandet fra disse boliger ledes ikke direkte til de respektive rensningsanlæg, men 
transporteres med tankvogne til rensningsanlægget i Kranidi for der at blive behandlet i 
overensstemmelse med kravene.
Det skal også bemærkes, at kommunen Ermionida (der dækker de to byområder) for nylig har 
fremsat et forslag om at "udbygge indsamlingssystemet i Kranidi" og en anmodning om 
finansiering.

Det fremgår af disse oplysninger, at kravene i direktiv 91/271/EØF er blevet overholdt, idet 
størstedelen af byspildevandet indsamles og renses i overensstemmelse med kravene, og den 
resterende del transporteres med tankvogne (i overensstemmelse med kravene i artikel 30, 
stk. 1, i det pågældende direktiv) til rensningsanlægget i Kranidi for der at blive renset i 
overensstemmelse med kravene.
På grundlag af nye elementer fremlagt af andrageren ser det imidlertid ud til, at der har været 
problemer med en dårlig funktion af rensningsanlægget i Kranidi. Kommissionens 
tjenestegrene har derfor besluttet at kontakte de græske myndigheder igen for at indhente 
nærmere oplysninger, og nærmere bestemt for at sikre sig, at dette rensningsanlæg er i 
besiddelse af de nødvendige tilladelser, at disse tilladelser stadig er gyldige, at de nødvendige 
udbedrende foranstaltninger er blevet truffet, og at det nu fungerer i overensstemmelse med 
kravene i miljølovgivningen.

Konklusion
Efter at have afsluttet sine undersøgelser har Kommissionen på grundlag af nye oplysninger 
fremsendt af andrageren besluttet at kontakte de græske myndigheder igen for at indhente 
nærmere oplysninger om driften af rensningsanlægget i Kranidi."
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6. Kommissionens svar (REV. III), modtaget den 18. december 2012

"Gennemgangen af det supplerende svar, som de græske myndigheder har fremsendt i 
forbindelse med Kommissionens undersøgelse, viser, at rensningsanlægget i Kranidi ikke 
opfylder bestemmelserne og kravene i direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand1, 
mere præcist artikel 3, 4, 10, 11 og 14 samt bilag I.A.

Af gennemgangen af de græske myndigheders svar fremgår det således, at ikke alt 
byspildevand i denne bebyggelse indsamles og behandles på rensningsanlægget, ligesom der 
også er konstateret problemer med håndteringen af slam fra rensningsanlægget. Desuden 
opererer anlægget i øjeblikket uden gyldige miljøstandarder (Περιβαλλοντικοί Όροι), idet de 
tidligere standarder er udløbet og ikke er blevet fornyet, og uden godkendelse af 
spildeforvaltningsforvaltningen og -håndteringen. Endelig ser det af de græske myndigheders 
oplysninger ud til, at rensningsanlægget ikke er opført på en måde, der sikrer, at det har 
tilstrækkelig kapacitet under alle normale vejrforhold på det pågældende sted.  

Kommissionen har derfor besluttet at indlede en ny overtrædelsesprocedure, og den sendte 
således den 22. november 2012 en åbningsskrivelse til Den Hellenske Republik.

Konklusioner

Når Kommissionen har modtaget de græske myndigheders svar på åbningsskrivelsen, vil den 
undersøge, om Den Hellenske Republik har truffet alle nødvendige foranstaltninger til at sikre 
overensstemmelse med kravene i direktiv 91/271/EF."

                                               
1 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.


