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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1152/2010, adresată de Georgios Toussas, de cetățenie elenă, în numele 
Partidului Comunist Grec, „KKE”, privind activitățile care dăunează mediului în 
orașul Ermioni, situat în nord–estul Peloponezului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la o serie de activități care dăunează mediului în orașul Ermioni și în 
special la poluarea pânzei freatice cauzată de gestionarea defectuoasă a deșeurilor și mai 
precis de groapa de gunoi și lacul rezidual ilegal. Petiționarul subliniază faptul că apa potabilă 
furnizată locuitorilor de către municipalitate este periculoasă pentru sănătate, iar tratarea 
necorespunzătoare a apei reziduale contribuie la poluarea gravă a golfului Argolis. În plus, 
petiționarul subliniază faptul că activitățile necontrolate de construcție de pe coasta locală și 
zonele împădurite din împrejurimi duc la distrugerea mediului natural și a monumentelor 
arheologice. Întrucât autoritățile responsabile elene, cărora petiționarul s-a adresat deja, nu au 
soluționat această situație, el 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 29 martie 2011.

În ceea ce privește existența unei gropi de gunoi ilegale 
În hotărârea din 6 octombrie 2005 (C-502/03), Curtea de Justiție a stabilit că Grecia nu și-a 
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respectat obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 4, 8 și 9 din Directiva 75/442/CEE1

privind deșeurile, astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE2. Această hotărâre 
vizează toate depozitele de deșeuri ilegale sau necontrolate care funcționează în Grecia. 
Trebuie menționat că autoritățile elene au recunoscut în fața Curții de Justiție existența în 
Grecia a cel puțin 1125 de depozite ilegale sau necontrolate de deșeuri. 

Pentru a face față acestei probleme, autoritățile elene au pus la punct planuri regionale de 
gestionare a deșeurilor, având drept obiectiv închiderea depozitelor ilegale sau necontrolate de 
deșeuri până la sfârșitul anului 2008 și înlocuirea acestora cu instalații de gestionare adecvate, 
în special cu depozite de deșeuri. 

Întrucât Grecia nu respectă pe deplin hotărârea Curții, în ciuda faptului că acesteia i-a fost 
adresată o scrisoare de punere în întârziere (în baza articolului 260 din Tratatul privind 
funcționarea UE), și nu a închis toate depozitele ilegale de deșeuri din Grecia, Comisia a decis 
să îi adreseze o scrisoare de punere în întârziere complementară, la 29 octombrie 2010.  În 
răspunsul la această scrisoare, autoritățile elene au prezentat un plan de acțiune detaliat care 
are ca scop închiderea tuturor gropilor de gunoi ilegale până la sfârșitul lunii iunie 2011. 
Comisia va continua să supravegheze progresele realizate și nu va ezita să trimită cauza în 
fața Curții dacă acest lucru va fi necesar. 

Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman

Conform Directivei 98/83/CE3 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 
informații actualizate cu privire la calitatea apei în cauză. 

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

„(a) nu conțin microorganisme, paraziți și orice alte 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”.

Conform informațiilor pe care le are la dispoziție Comisia, echivalentul-locuitor pentru 
Kranidi și Ermioni este >10 000 și, respectiv, >4 500, drept pentru care directiva în cauză este 
aplicabilă. 

                                               
1 JO L 194, 25.7.1975, pp. 39-41.
2 JO L 78, 26.3.1991, pp. 32-37.
3 JO L 330, 5.12.1998, pp. 32-54.



CM\922994RO.doc 3/8 PE462.679v04-00

RO

Cu toate acestea, contrar obligației de a prezenta un raport trimestrial prevăzută la articolul 13 
din directivă, Comisia nu deține niciun raport sau alt element care să îi permită să stabilească 
dacă aceste condiții sunt îndeplinite în municipalitatea Ermioni. Comisia se va adresa, prin 
urmare, autorităților elene în vederea obținerii de date recente. După primirea acelor 
informații, Comisia le va evalua și va informa Comisia pentru petiții. Aceasta ar putea avea în 
vedere și o procedură de încălcare a dreptului UE. 

În ceea ce privește calitatea apelor pentru scăldat

Directiva 2006/7/CE1 privind gestionarea calității apei pentru scăldat ar putea să se aplice în 
cazul de față. Conform informațiilor cuprinse în raportul privind calitatea apelor de scăldat 
din 2010, sunt respectați parametrii obligatorii cu privire la calitatea apelor pentru scăldat. În 
plus, valorile de referință (care nu sunt obligatorii) sunt, de asemenea, îndeplinite în regiunea 
Ermioni. 

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale

Directiva 91/271/CEE2 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. Aglomerațiile Ermioni și Kranidi (și, deci, Ermionida) 
îndeplinesc această condiție. Conform informațiilor pe care Comisia le are la dispoziție: (a)
pentru aglomerația Ermioni, nu este menționată nicio colectare și niciun tratament, (b) pentru 
aglomerația Kranidi, numai 20 % din ape sunt colectate, însă nu este furnizată nicio 
informație cu privire la tratamentul acestora. Pentru a clarifica situația, Comisia se va adresa 
autorităților elene pentru a se asigura că cerințele legislației UE privind mediul sunt 
respectate. 

În ceea ce privește poluarea golfului Argolida

Comisia nu a primit nicio plângere cu privire la poluarea acestui golf și nu dispune de niciun 
element care să indice o astfel de poluare (de exemplu, în urma deversării de ape reziduale). 

Funcționarea activităților menționate de petiționar (piscicultura, unitățile de desalinizare și 
complexele hoteliere) ar putea fi controlate ținând seama de dispozițiile din Directiva
85/337/CEE3 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
astfel cum a fost modificată de Directivele 97/11/CE4, 2003/35/CE5 și 2009/31/CE6. Directiva 
în cauză vizează evaluarea efectelor asupra mediului a anumitor proiecte publice și private 
susceptibile să aibă efecte semnificative și prevede efectuarea unor studii privind impactul 
asupra mediului. 

Trebuie totuși menționat faptul că unitățile de desalinizare nu sunt incluse în anexele la 
                                               
1 JO L 64, 4.3.2006, pp. 37-51.
2 JO L 135, 30.5.1991, pp. 40-52.
3 JO L 175, 5.7.1985, pp. 40-48.
4 JO L 73, 14.3.1997, pp. 5-15.
5 JO L 156, 25.6.2003, pp. 17-25.
6 JO L 140, 5.6.2009, pp. 114-135.
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directiva respectivă. Directiva nu este astfel aplicabilă acestor unități.  

Pe de altă parte, piscicultura intensivă și satele de vacanță și complexele hoteliere din afara 
zonelor urbane și amenajările aferente sunt menționate la anexa II din directivă (punctul 1.f și, 
respectiv, 12.c). Conform directivei, este de competența statelor membre să stabilească, 
pentru proiectele enumerate la anexa II, pe baza unei examinări de la caz la caz sau pe baza 
pragurilor sau criteriilor fixate de statul membru, dacă proiectul trebuie supus unei evaluări a 
acestor efecte asupra mediului. Conform hotărârii ministerului (15393/332/2002) de 
transpunere a Directivei 85/337/CEE, numai complexele hoteliere (din afara zonelor urbane și 
a amenajărilor aferente) care dispun de peste 1 000 de locuri trebuie să fie supuse în mod 
obligatoriu unei evaluări corespunzătoare a efectelor lor asupra mediului. Conform 
informațiilor pe care Comisia le are la dispoziție, în regiune nu există niciun astfel de 
complex. În ceea ce privește funcționarea ilegală a unităților de piscicultură, trebuie reamintit 
faptul că Directiva 85/337/CEE nu prevede măsuri de monitorizare și de supraveghere a 
proiectelor după autorizarea lor.

Comisia ar dori să sublinieze, de asemenea, că nu există o legislație privind mediul la nivel 
UE referitoare la protecția siturilor arheologice sau în materie de urbanism. Directiva 
92/43/CEE1 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică ar 
putea eventual să se aplice dacă un proiect de construire a unui hotel ar avea un impact asupra 
unui sit Natura 2000. De fapt, articolul 6 alineatul (3) din această directivă prevede că: Orice 
plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea 
sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte 
planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale 
asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcție de 
concluziile evaluării respective și în conformitate cu dispozițiile alineatului (4), autoritățile 
naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte 
negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după ce au consultat opinia publică. 
Cu toate acestea, conform informațiilor furnizate de către petiționar, niciun sit Natura 2 000 
nu pare afectat în această privință. 

Concluzie

Comisia va contacta autoritățile elene pentru a se asigura de respectarea obligațiilor 
menționate în Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor reziduale urbane și în Directiva 
98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului uman.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 26 octombrie 2011

Comisia confirmă că a contactat autoritățile elene pentru a se asigura de respectarea 
obligațiilor menționate în Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor reziduale urbane și în 
Directiva 98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului uman. Serviciile Comisiei 
au analizat răspunsul autorităților elene și au ajuns la concluziile următoare. 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, pp. 7-50.
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Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman
Analiza diferitelor eșantioane prelevate în cursul anului 2010 în fostele municipalități Ermioni 
și Kranidi (care, în urma reformei administrative „Kallikratis” din 2010, au fuzionat pentru a 
forma noua municipalitate Ermionida) confirmă că apa furnizată de rețelele de distribuție ale 
municipalității nu îndeplinește criteriile de calitate stabilite în Directiva 98/83/CE și, prin 
urmare, nu poate fi considerată adecvată consumului uman. 

Întrucât Republica Elenă nu s-a conformat cerințelor directivei menționate mai sus, Comisia a 
decis să solicite din nou informații autorităților elene, pentru a afla ce măsuri corective (în 
sensul articolului 8 din Directiva 98/83/CE) s-au luat în vederea restabilirii calității apei 
destinate consumului uman în municipalitatea Ermionida. 

În ceea ce privește obligația impusă statelor membre de a lua măsurile necesare pentru a 
asigura că li se furnizează consumatorilor informații adecvate și actualizate privind apa 
destinată consumului uman [articolul 13 alineatul (1) din Directiva 98/83/CE], Grecia 
respectă dispoziția menționată anterior, deoarece rezultatul eșantioanelor (prelevate lunar în 
această municipalitate) este făcut public. 
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. Acest raport nu a fost publicat 
încă.

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale
Conform informațiilor colectate de către Comisie, echivalentul-locuitor (EL) al aglomerării 
Kranidi este de 7 689, iar cel al aglomerării Ermioni este de 2 534. Conform articolului 3 din 
Directiva 91/271/CEE, aglomerările al căror EL se situează între 2 000 și 15 000 trebuie să fie 
echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale cel târziu până la 31 decembrie 
2005. 

După cum reiese din răspunsul trimis de autoritățile elene, sistemele de colectare din cele 
două aglomerări nu acoperă totalitatea populației. De fapt, 20 % din populația aglomerării 
Ermioni și 35 % din cea din Kranidi nu este deservită de sistemele respective de colectare a 
apelor urbane reziduale. Apele urbane reziduale necolectate sunt transportate către o altă 
unitate, pentru a fi tratate în mod corespunzător.   
Ar trebui menționat că același articol 13 alineatul (1) prevede că atunci când instalarea unui 
sistem de colectare nu se justifică, fie pentru că nu ar prezenta interes pentru mediu, fie 
pentru că instalarea sa presupune un cost excesiv, se utilizează sisteme individuale sau alte 
sisteme corespunzătoare care să asigure un nivel identic de protecție a mediului. 
Mecanismul instituit de autoritățile competente în cele două aglomerări (transportul în 
vederea tratării corespunzătoare în altă unitate) ar putea astfel să fie calificat drept sistem 
individual sau un alt sistem corespunzător care asigură un nivel de protecție a mediului 
identic și poate fi permis de Directiva 91/271/CEE. Cu toate acestea, aprobarea acestuia ar fi 
supusă îndeplinirii a două condiții: să se asigure un nivel de protecție a mediului identic, iar 
statul membru în cauză să demonstreze că instalarea unui sistem de colectare nu este 
justificată.
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Comisia nu dispune de suficiente probe care să demonstreze că nu se asigură un nivel de 
protecție a mediului identic, în ceea ce privește apele urbane reziduale care sunt transportate 
în vederea tratării. Totuși, după cum reiese din articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
91/271/CEE, un stat membru poate utiliza sisteme individuale sau alte sisteme 
corespunzătoare numai dacă menționează motivele pentru care instalarea unui sistem de 
colectare nu este justificată. În cazul de față, Republica Elenă nu a făcut o astfel de mențiune. 
Comisia se va informa așadar încă o dată solicitând autorităților elene clarificări cu privire la 
acest subiect și va verifica dacă obligațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
91/271/CEE au fost respectate. 
În sfârșit, în ceea ce privește tratarea apelor urbane reziduale care intră în sistemele de 
colectare ale celor două aglomerări în cauză, conform răspunsului autorităților elene, se pare 
că apele respective sunt tratate în conformitate cu cerințele Directivei 91/271/CEE (mai exact, 
cu cele de la articolul 4). Așadar, nu există nicio încălcare în această privință. 

Concluzie
Comisia va verifica: (a) îndeplinirea în mod corespunzător a obligațiilor menționate în 
Directiva 91/271/CEE și, mai precis, la articolul 3 alineatul (1); și (b) măsurile corective care 
s-au luat în sensul articolului 8 din Directiva 98/83/CEE în vederea restabilirii calității apei 
destinate consumului uman în municipalitatea Ermionida.

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

Analiza răspunsurilor comunicate de autoritățile elene demonstrează următoarele: 

Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman

Problemele care pot fi constatate în ceea ce privește apa destinată consumului uman în cele 
două aglomerări sunt următoarele: 

- o prezență crescută a ionilor de clor cauzată de pătrunderea apei de mare în straturile 
acvifere, care sunt deja afectate de pomparea excesivă și de cantitățile reduse de precipitații 
din regiune;
- deși mai rar și doar în anumite locuri, este detectată și o prezență crescută a nitraților;
- foarte rar și doar izolat au fost constatate contaminări bacteriologice. 

Pentru a rezolva aceste probleme, autoritățile elene iau următoarele măsuri: 

- înainte de a ajunge la consumatori, apa este transportată (prin rețeaua existentă) din puțuri 
către rezervoarele celor două aglomerări. Fiecare aglomerare dispune de un sistem de 
clorizare care este în permanență controlat și întreținut de autoritățile competente;
- calitatea apei este controlată lunar (și cu respectarea dispozițiilor Directivei 98/83/CE) de 
laboratoare acreditate. Rezultatul analizei eșantioanelor este făcut public în colectivitățile 
municipale și locale, mențiunea „apă potabilă” sau „apă nepotabilă” fiind clar precizată;
- în cazul în care este detectată o contaminare bacteriologică, autoritățile ridică gradul de 
clorizare și prelevă imediat noi eșantioane pentru a se asigura că problema a fost rezolvată; 
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În plus, au fost adoptate măsuri complementare, menite să soluționeze problemele identificate 
și să reducă frecvența „incidentelor” menționate mai sus: 

- au fost efectuate studii hidrologice în vederea unei eventuale deschideri de noi puțuri în 
regiunile Oureza (Ούρεζα), Golemi (Γκολέμι) și Petra Xarta (Πέτρα Χαρτά) în aglomerarea 
Kranidi, precum și în regiunile Tepeleni (Τεπελένι), Schinakia (Σχοινάκια) și Vromosikia 
(Βρωμοσυκιά) din aglomerarea Ermioni.
- au fost realizate deja studii pentru construirea unei instalații de desalinizare în regiunea 
Chonia Koiladas;
- autoritățile studiază posibilitatea de a finanța transportul de apă (pe vapor) din regiunea 
Lerni (Λέρνη) către rețeaua din Kranidi. Un astfel de traseu este posibil din punct de vedere 
tehnic (el fusese deja realizat în 2002 și 2003) în măsura în care pot fi deblocate fondurile 
necesare. 

Așadar, se pare că autoritățile elene au adoptat măsurile necesare (în conformitate cu articolul 
8 din Directiva 98/83/CE) pentru a restabili calitatea apei destinate consumului uman în 
municipalitatea Ermionida, asigurând totodată controlul regulat al calității apei și informarea 
publicului în mod corespunzător, în conformitate cu obligațiile stabilite de directiva 
menționată mai sus. 

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale

În ceea ce privește aglomerarea Kranidi, echivalentul-locuitor (EL) este de 7 689, în timp ce 
stația de epurare a apelor urbane reziduale („stație de epurare”) care o deservește are o 
capacitate de 10 000. Aglomerarea Ermioni are un EL de 2 584 (și nu 2 534 cum s-a 
menționat în comunicarea anterioară), stația de epurare care o deservește având o capacitate 
de 8 677. 
Apele urbane reziduale care pătrund în cele două sisteme de colectare sunt supuse unui 
tratament secundar (care presupune eliminarea azotului și fosforului) înainte de a fi evacuate. 
În plus, din răspunsul autorităților elene reiese că procedurile de tratare a apelor respective 
respectă cerințele stabilite în Directiva 91/271/CEE (și mai exact în articolul 4 al acesteia). 
După cum s-a menționat în comunicarea anterioară a Comisiei, nu toate locuințele din cele 
două aglomerații sunt conectate la sistemele de colectare. Acest lucru poate fi explicat prin 
prezența semnificativă în aceste două aglomerații a „caselor de vară”, care ar fi locuite, în 
medie, doar o lună pe an. 
Apele urbane reziduale provenind din aceste locuințe nu sunt trimise direct stațiilor de epurare 
respective, ci sunt transportate cu camioane-cisternă la stația de epurare din Kranidi pentru a 
fi tratate în mod corespunzător. 

Trebuie observat totodată că municipalitatea Ermionida (care acoperă cele două aglomerări) a 
înaintat recent o propunere menită să „completeze sistemul de colectare din Karnidi”, precum 
și o cerere de finanțare. 
Din aceste informații rezultă că obligațiile prevăzute în Directiva 91/271/CEE au fost 
respectate, având în vedere că cea mai mare parte a apelor urbane reziduale sunt colectate și 
tratate în mod corespunzător, restul fiind transportat în camioane-cisternă [cu respectarea 
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obligațiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din directiva menționată] la stația de epurare 
din Kranidi, unde este tratată în mod corespunzător. 

Cu toate acestea și pe baza elementelor noi prezentate de petiționar, se pare că stația de 
epurare din Kranidi prezintă disfuncționalități. Serviciile Comisiei au decis, prin urmare, să 
contacteze din nou autoritățile elene pentru a obține clarificări și, mai exact, pentru a se 
asigura că stația menționată dispune de toate autorizațiile necesare și că acestea sunt în 
continuare valabile, că au fost luate măsurile corective necesare și că modul de funcționare a 
stației respectă obligațiile impuse de legislația privind mediul.

Concluzie
În urma analizei sale și pe baza noilor informații prezentate de petiționar, Comisia a decis să 
contacteze din nou autoritățile elene pentru a obține informații suplimentare legate de 
funcționarea stației de epurare din Kranidi. 

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 18 decembrie 2012

Analiza răspunsurilor suplimentare comunicate de autoritățile elene în cadrul investigației 
Comisiei demonstrează că stația de epurare din Kranidi nu funcționează conform dispozițiilor 
și obligațiilor menționate în Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor reziduale urbane1, 
și, mai exact, conform articolelor 3, 4, 10, 11, 14 și a anexei sale I.A. 

Într-adevăr, astfel cum reiese din analiza răspunsurilor autorităților elene, totalitatea apelor 
urbane reziduale ale acestei aglomerații nu sunt colectate și tratate în stația de epurare fiind 
observate, astfel, anumite probleme legate de gestionarea nămolurilor de epurare. În plus, așa-
numita instalație funcționează în prezent fără condiții de mediu („εριβαλλοντικοί Όροι”) 
valabile (condițiile precedente au expirat însă nu au fost reînnoite) și fără autorizație de 
gestionare și eliminare a apelor urbane reziduale. În sfârșit, și în baza elementelor furnizate de 
autoritățile elene, reiese, de asemenea, că stația respectivă nu a fost construită astfel încât să 
aibă un randament suficient în toate condițiile climatice normale ale locului unde este situată. 

Din aceste motive Comisia a decis să inițieze o nouă procedură privind încălcarea dreptului 
Uniunii Europene și să adreseze Republicii Elene, la 22 noiembrie 2012, o scrisoare de punere 
în întârziere.

Concluzii

Odată primit răspunsul autorităților elene la scrisoarea de punere în întârziere, Comisia va 
verifica dacă Republica Elenă a luat toate măsurile necesare în vederea respectării obligațiilor 
enunțate de Directiva 91/271/CE. 

                                               
1 JO L 135, 30.5.1991, pp. 40-52.


