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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1152/2010, ingediend door Georgios Toussas (Griekse 
nationaliteit), namens de Griekse communistische partij "KKE", over activiteiten 
in de gemeente Ermioni in het noordoostelijk deel van de Peloponnesos die 
schadelijk zijn voor het milieu

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op een aantal activiteiten in de gemeente Ermioni die schadelijk zijn voor het 
milieu en in het bijzonder op de verontreiniging van de grondwaterlagen, als gevolg van een 
slecht afvalbeheer, met onder meer een illegale stortplaats en een meer van afvalwater.
Indiener benadrukt dat het drinkwater van de gemeentelijke watervoorziening ongezond is en 
dat de gebrekkige afvalwaterzuivering bijdraagt aan de ernstige verontreiniging van de Golf 
van Argolis. Indiener verklaart verder dat de ongelimiteerde bouwactiviteiten in de lokale 
kust- en bosgebieden de natuur en archeologische monumenten aantasten. Aangezien de 
bevoegde Griekse autoriteiten, die indiener reeds heeft geraadpleegd, de zaak niet verder 
hebben behandeld, verzoekt hij het Europees Parlement om in te grijpen opdat de geldende 
Europese milieubepalingen in verband met bovengenoemde activiteiten worden nageleefd.

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 29 maart 2011

Over het bestaan van een illegale stortplaats

Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 6 oktober 2005 (C-502/03) verklaard dat 
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Griekenland niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen krachtens de artikelen 4, 8 en 9 van 
Richtlijn 75/442/EEG1 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG2.
Dit arrest betreft alle illegale of ongecontroleerde stortplaatsen die in Griekenland in bedrijf 
zijn. Er zij op gewezen dat de Griekse autoriteiten zelf tegenover het Hof hadden erkend dat 
er in het land ten minste 1 125 illegale of ongecontroleerde stortplaatsen bestonden.

Om het probleem te verhelpen hebben de Griekse autoriteiten de regionale plannen voor 
afvalbeheer bijgewerkt, met als doel de illegale of ongecontroleerde stortplaatsen voor het 
einde van 2008 te sluiten en te vervangen door een geschikte infrastructuur voor afvalbeheer, 
met name officiële vuilstortplaatsen.

Aangezien de Helleense Republiek het arrest van het Hof niet volledig heeft uitgevoerd, 
hoewel het land (op grond van artikel 260 van het Verdrag betreffende de werking van de EU) 
een aanmaningsbrief kreeg toegestuurd, en niet alle illegale stortplaatsen in Griekenland heeft 
gesloten, heeft de Commissie op 29 oktober 2010 besloten een aanvullende aanmaningsbrief 
te sturen. De Griekse autoriteiten hebben in hun antwoord op deze brief een gedetailleerd 
actieplan ingediend om alle illegale stortplaatsen voor het einde van juni 2011 te sluiten. De 
Commissie zal de geboekte vooruitgang blijven volgen en zal indien nodig de zaak weer naar 
het Hof verwijzen.

Over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Volgens Richtlijn 98/83/EG3 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemd water, moeten bepaalde criteria worden nageleefd. Bovendien zijn de lidstaten 
verplicht om de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water regelmatig te 
controleren en de consumenten de meest recente gegevens te verstrekken over de kwaliteit 
ervan.

In artikel 4 van de richtlijn wordt bepaald dat het voor menselijke consumptie bestemd 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."

Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, bedraagt het inwonerequivalent voor 
Kranidi en Ermioni respectievelijk >10 000 en >4 500. De betrokken richtlijn is dus van 
toepassing.

                                               
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.
2 PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32-37.
3 PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.



CM\1026025NL.doc 3/12 PE462.679v01-00

NL

Ondanks de in artikel 13 van de richtlijn neergelegde verplichting om elke drie jaar een 
verslag in te dienen, is de Commissie echter niet in het bezit van enig verslag of ander 
gegeven waaruit zij kan opmaken dat in de gemeente Ermionida niet aan deze voorwaarden 
zou zijn 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 en de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen. Tevens kan een 
inbreukprocedure worden overwogen.

Over de kwaliteit van het zwemwater

Richtlijn 2006/7/EG1 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit kan in dit geval van 
toepassing zijn. Uit de gegevens van het verslag over de zwemwaterkwaliteit van 2010 blijkt 
dat de verplichtingen inzake de kwaliteit van het zwemwater worden nageleefd. Bovendien 
zijn ook de (niet-verplichte) richtwaarden in de regio Ermionida gehaald.

Over de behandeling van stedelijk afvalwater

Richtlijn 91/271/EEG2 van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater voorziet in de verplichting om in alle agglomeraties met meer dan 2 000 
inwonerequivalenten het stedelijk afvalwater op te vangen en te behandelen. De 
agglomeraties van Ermioni en Kranidi (en dus de agglomeratie van Ermionida) voldoen aan 
deze voorwaarde. Volgens de gegevens die in bezit zijn van de Commissie: a) is in de 
agglomeratie van Ermioni geen sprake van opvang of behandeling, b) wordt in de 
agglomeratie van Kranidi slechts 20% van het water opgevangen, maar zijn er geen gegevens 
over de behandeling beschikbaar. Om de situatie op te helderen zal de Commissie navraag 
doen bij de Griekse autoriteiten om na te gaan of de eisen van de EU-milieuwetgeving worden 
nageleefd.

Over de vervuiling van de baai van Argolida

De Commissie heeft geen enkele klacht ontvangen over de vervuiling van deze baai en 
beschikt niet over gegevens op basis waarvan een dergelijke vervuiling kan worden 
vastgesteld (bijv. door lozing van afvalwater).

De activiteiten die indiener heeft aangehaald (viskwekerijen, ontziltingsinstallaties en 
hotelcomplexen) zouden kunnen worden gecontroleerd overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 85/337/EEG3 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG4, 2003/35/EG5 en 
2009/31/EG6. Deze richtlijn heeft betrekking op de milieueffectbeoordeling van openbare en 
particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu, en bepaalt dat 
studies moeten worden uitgevoerd naar deze gevolgen.

Er moet echter worden opgemerkt dat de ontziltingsinstallaties niet in de bijlagen bij deze 

                                               
1 PB L 64 van 4.3.2006, blz. 37-51.
2 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
4 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5-15.
5 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17-25.
6

PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114-135.
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richtlijn vermeld staan. De richtlijn is derhalve niet op deze installaties van toepassing.

Daarentegen worden intensieve viskwekerij, vakantieparken en hotelcomplexen buiten 
stedelijke gebieden en bijbehorende voorzieningen wel vermeld in bijlage II bij de richtlijn 
(respectievelijk punt 1.f en 12.c). Volgens de richtlijn is het aan de lidstaten om voor de in 
bijlage II opgesomde projecten per geval te bepalen of er op basis van de drempelwaarden of 
criteria die door de lidstaat werden vastgesteld een milieueffectrapportage van het project 
moet worden opgesteld. Volgens het ministerieel besluit (KYA 15393/332/2002) tot 
omzetting van Richtlijn 85/337/EEG moet alleen voor hotelcomplexen (buiten stedelijke 
gebieden en bijbehorende voorzieningen) met meer dan 1 000 bedden verplicht een passende 
milieueffectrapportage worden opgesteld. Volgens de informatie waarover de Commissie 
beschikt staat er geen enkel complex van die aard in de regio. Wat de illegale exploitatie van 
viskwekerijen betreft, moet gesteld worden dat Richtlijn 85/337/EEG niet voorziet in 
maatregelen voor projectopvolging en -toezicht wanneer hiervoor een vergunning is verleend.

De Commissie wil ook benadrukken dat er op Europees niveau geen milieuwetgeving bestaat 
inzake de bescherming van archeologische vindplaatsen, noch inzake stadsontwikkeling.
Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna zou eventueel van toepassing kunnen zijn, indien een project voor de bouw van een 
hotel een milieueffect zou hebben op een Natura 2000-gebied. Artikel 6, lid 3, van de richtlijn 
bepaalt namelijk het volgende "Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of 
nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende 
beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van 
de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de 
bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de 
zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet 
zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden." Uit 
de door indiener verstrekte informatie blijkt echter dat in dit geval geen enkel Natura 2000-
gebied wordt aangetast.

Conclusie

De Commissie zal contact opnemen 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, 
zijn nageleefd.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011.

De Commissie bevestigt dat ze contact heeft opgenomen 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, zijn nageleefd. De diensten van de Commissie hebben het antwoord van de 
Griekse autoriteiten onderzocht en zijn tot de volgende conclusies gekomen.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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Over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

De analyse van verschillende monsters die in de loop van het jaar 2010 zijn genomen in de 
voormalige gemeentes Ermioni en Kranidi (die als gevolg van de bestuurlijke hervorming 
"Kallikratis" van 2010 zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Ermionida) bevestigt dat 
het water dat afkomstig is van de gemeentelijke drinkwatervoorziening niet aan de 
kwaliteitsnormen van Richtlijn 98/83/EG voldoet en derhalve niet geschikt is voor menselijke 
consumptie.

Aangezien de Helleense Republiek niet voldoet aan de eisen van bovengenoemde richtlijn,
heeft de Commissie besloten opnieuw navraag te doen bij de Griekse autoriteiten om te 
onderzoeken welke herstelmaatregelen (ingevolge artikel 8 van Richtlijn 98/83/EG) zijn 
genomen voor het herstellen van de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd 
water in de gemeente Ermionida.

De Helleense Republiek voldoet aan de bepaling betreffende de verplichting van lidstaten om 
"de nodige maatregelen [te nemen] om ervoor te zorgen dat de verbruikers passende en 
actuele informatie over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ter 
beschikking staat" (artikel 13, lid 1, van Richtlijn 98/83/EG), aangezien de resultaten van de 
monsters (die maandelijks in deze gemeente zijn genomen) openbaar zijn gemaakt.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat, met betrekking tot de verplichting van iedere lidstaat 
om een driejaarlijks verslag te publiceren over de kwaliteit van het voor menselijke 
consumptie bestemd water teneinde de verbruikers te informeren (artikel 13, leden 2 en 3 van 
Richtlijn 98/83/EG), het verslag over de periode 2008-2010 in het daarop volgende 
kalenderjaar (2011) moet worden gepubliceerd en binnen twee maanden na publicatie naar de 
Commissie moet worden gestuurd. Dit verslag werd nog niet gepubliceerd.

Over de behandeling van stedelijk afvalwater

Uit de gegevens die de Commissie heeft ontvangen blijkt dat het inwonerequivalent (i.e.) van 
de agglomeratie Kranidi 7 689 bedraagt en dat van de agglomeratie Ermioni 2 534.
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.

Uit het antwoord van de Griekse autoriteiten komt naar voren dat de opvangsystemen in deze 
twee agglomeraties niet de gehele bevolking bestrijken. In de agglomeratie Ermioni is 
namelijk 20% van de bevolking niet aangesloten op het opvangsysteem voor stedelijk 
afvalwater en in de agglomeratie Kranidi 35%. Het stedelijk afvalwater dat niet wordt 
opgevangen zou naar een andere behandelingseenheid worden afgevoerd om aldaar op 
gepaste wijze te worden behandeld.

Er moet worden opgemerkt dat in datzelfde artikel 3 in lid 1 wordt bepaald dat: "wanneer de 
aanleg van een opvangsysteem niet gerechtvaardigd is omdat het vanuit milieuoogpunt geen 
voordeel zou opleveren of buitensporig duur zou zijn, gebruik [moet] worden gemaakt van 
afzonderlijke systemen of andere passende systemen waarmee dezelfde graad van 
milieubescherming wordt bereikt".
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Het mechanisme dat de bevoegde autoriteiten in deze twee agglomeraties hebben ingevoerd 
(afvoering van het water met het oog op een gepaste behandeling in een andere eenheid) kan 
dus worden gekwalificeerd als een "afzonderlijk systeem of ander passend systeem waarmee 
dezelfde graad van milieubescherming wordt bereikt" en is op grond van 
Richtlijn 91/271/EEG toegestaan. Aan een dergelijke goedkeuring zijn echter twee 
voorwaarden verbonden: er moet dezelfde graad van milieubescherming worden bereikt en de 
betreffende lidstaat moet aantonen dat de aanleg van een opvangsysteem niet gerechtvaardigd 
is.

De Commissie beschikt met betrekking tot het stedelijk afvalwater dat voor behandeling 
wordt afgevoerd niet over voldoende bewijsmateriaal waaruit blijkt dat dezelfde graad van 
milieubescherming niet wordt gewaarborgd. Uit artikel 3, lid 1 van Richtlijn 91/271/EEG 
blijkt echter dat een lidstaat afzonderlijke systemen of andere passende systemen mag 
gebruiken op voorwaarde dat er wordt aangegeven waarom de aanleg van een opvangsysteem 
niet gerechtvaardigd is. De Helleense Republiek heeft hierover geen opmerking gemaakt. De 
Commissie zal opnieuw contact opnemen met de Griekse autoriteiten om opheldering te 
krijgen over dit onderwerp en om na te gaan of de verplichtingen zoals genoemd in artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn 91/271/EEG wel worden nageleefd.

Tot slot blijkt uit het antwoord van de Griekse autoriteiten dat de behandeling van het 
stedelijk afvalwater dat in de opvangsystemen van de twee betreffende agglomeraties 
terechtkomt, voldoet 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.

Conclusie

De Commissie gaat na: a) of er is voldaan aan de verplichtingen van Richtlijn 91/271/EEG, 
met name artikel 3, lid 1; en b) welke herstelmaatregelen zijn genomen ingevolge artikel 8 
van Richtlijn 98/83/EG voor het herstellen van de kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemd water in de gemeente Ermionida.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 30 mei 2012

Uit de analyse van de door de Griekse overheid meegedeelde antwoorden blijkt het volgende:

Over de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Wat voor menselijke consumptie bestemd water betreft, doen zich in deze twee agglomeraties 
de volgende problemen voor:

- een verhoogde aanwezigheid van chloride-ionen veroorzaakt door de instroom van zeewater 
in het grondwater, dat op zijn beurt bedreigd wordt door het overmatig oppompen van water 
en de beperkte neerslag in de regio;

- in een aantal gevallen en slechts op bepaalde plekken kan er ook een verhoogde 
aanwezigheid van nitraten worden vastgesteld;

- in bijzonder zeldzame en uitzonderlijke gevallen werden er ook bacteriologische 
besmettingen opgemerkt.
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Om deze problemen het hoofd te bieden, neemt de Griekse overheid de volgende 
maatregelen:

- het water wordt (via het bestaande netwerk) van de waterputten naar de reservoirs in de twee 
agglomeraties afgevoerd alvorens het bij de consument terechtkomt. Elke agglomeratie 
beschikt over een chloreringssysteem dat regelmatig door de bevoegde autoriteiten 
gecontroleerd en onderhouden wordt;

- de waterkwaliteit wordt maandelijks gecontroleerd (overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 98/83/EG) door geaccrediteerde laboratoria. Het resultaat van de analyse van de 
monsters wordt openbaar gemaakt bij de gemeentelijke of plaatselijke overheid en er wordt 
duidelijk vermeld of het om "drinkbaar water" of "niet-drinkbaar water" gaat;

- wanneer er een bacteriologische besmetting wordt vastgesteld, verhogen de autoriteiten het 
chloreringsniveau en nemen zij onmiddellijk nieuwe monsters om na te gaan of het probleem 
verholpen is.

Bovendien werden de volgende aanvullende maatregelen getroffen om de vastgestelde 
problemen aan te pakken en het aantal bovengenoemde "incidenten" te beperken:

- er werden hydrologische studies uitgevoerd met het oog op een eventuele aanleg van nieuwe 
waterputten in de regio's Oureza (Ούρεζα), Golemi (Γκολέμι) en Petra Xarta (Πέτρα Χαρτά), 
in de agglomeratie van Kranidi, en in de regio's Tepeleni (Τεπελένι), Schinakia (Σχοινάκια) 
en Vromosikia (Βρωμοσυκιά), in de agglomeratie van Ermioni;
- er werden reeds studies uitgevoerd met het oog op de aanleg van een ontziltingsinstallatie in 
de regio Chonia Koiladas;
- de overheid bestudeert de mogelijkheid om de aanvoer van water (per boot) van de regio 
Lerni (Λέρνη) naar het netwerk van Kranidi te financieren. Dit is technisch gezien mogelijk 
(het werd reeds uitgevoerd in 2002 en 2003) als de nodige financiële middelen beschikbaar 
zijn.

Het lijkt er dus op dat de Griekse overheid de nodige corrigerende maatregelen heeft genomen 
(uit hoofde van artikel 8 van Richtlijn 98/83/EG) om de kwaliteit van het voor menselijke 
consumptie bestemd water weer op peil te brengen in de gemeente Ermionida en dat zij er 
tegelijkertijd voor zorgt dat de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd wordt en dat de 
bevolking naar behoren geïnformeerd wordt, overeenkomstig de verplichtingen van de 
genoemde richtlijn.

Over de behandeling van het stedelijk afvalwater

Het inwonerequivalent (i.e.) van de agglomeratie Kranidi bedraagt 7 689, terwijl de installatie 
voor de behandeling van stedelijk afvalwater ("de waterzuiveringsinstallatie") die de 
agglomeratie bedient een capaciteit van 10 000 heeft. Het i.e. van de agglomeratie Ermioni 
bedraagt 2 584 (en niet 2 534 zoals vermeld in de vorige mededeling), terwijl de 
waterzuiveringsinstallatie voor deze agglomeratie een capaciteit heeft van 8 677.

Het stedelijke afvalwater dat in beide opvangsystemen terechtkomt, ondergaat een tweede 
behandeling (waarbij stikstof en fosfor worden verwijderd) alvorens het wordt geloosd.
Voorts blijkt uit het antwoord van de Griekse autoriteiten dat de behandeling van het stedelijk 
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afvalwater dat in de opvangsystemen van de twee betreffende agglomeraties terechtkomt, 
voldoet aan de eisen van Richtlijn 91/271/EEG (in het bijzonder artikel 4).

Zoals in de vorige mededeling van de Commissie werd aangehaald, zijn niet alle woningen in 
de twee agglomeraties op het opvangsysteem aangesloten. Dit kan worden verklaard door het 
feit dat er heel wat vakantiehuizen staan in de twee agglomeraties, die gemiddeld slechts een 
maand per jaar bewoond zijn.

Het stedelijk afvalwater van die woningen komt niet rechtstreeks terecht in de desbetreffende 
waterzuiveringsinstallaties, maar wordt via tankwagens naar de waterzuiveringsinstallatie van 
Kranidi afgevoerd om daar op de correcte manier te worden behandeld.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat de gemeente Ermionida (die beide agglomeraties 
bedient) onlangs een voorstel en een financieringsaanvraag heeft ingediend "om het 
opvangsysteem van Kranidi bij te werken".

Op basis van die informatie lijkt het erop dat inderdaad voldaan is aan de verplichtingen uit 
hoofde van Richtlijn 91/271/EEG, aangezien het grootste deel van het stedelijk afvalwater 
overeenkomstig die richtlijn wordt opgevangen en behandeld en het overige deel 
(overeenkomstig de verplichtingen uit artikel 3, lid 1, van die richtlijn) met tankwagens naar 
de waterzuiveringsinstallatie van Kranidi afgevoerd wordt om daar overeenkomstig de 
richtlijn behandeld te worden.

Mede op basis van nieuwe elementen die door indiener werden aangedragen lijkt het er 
evenwel op dat er problemen werden vastgesteld met betrekking tot de slechte werking van de 
waterzuiveringsinstallatie van Kranidi. De Commissiediensten hebben daarom besloten om 
opnieuw contact op te nemen met de Griekse overheid om opheldering te vragen en meer 
bepaald om zich ervan te verzekeren dat de desbetreffende installatie over de nodige 
vergunningen beschikt en dat die vergunningen nog steeds geldig zijn; dat de nodige 
corrigerende maatregelen genomen zijn en dat de installatie tegenwoordig overeenkomstig de 
verplichtingen van de milieuwetgeving draait.

Conclusie

Naar aanleiding van haar onderzoek en op basis van de nieuwe gegevens die door indiener 
werden aangedragen, heeft de Commissie besloten om opnieuw contact op te nemen met de 
Griekse overheid om aanvullende informatie te vragen over de werking van de 
waterzuiveringsinstallatie van Kranidi.

6. Antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 18 december 2012

De analyse van de aanvullende antwoorden die door de Griekse overheid werden meegedeeld 
in het kader van het onderzoek van de Commissie, heeft uitgewezen dat de werking van de 
waterzuiveringsinstallatie van Kranidi niet in overeenstemming is met de bepalingen en 
verplichtingen van Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater1, met 
name de artikelen 3, 4, 10, 11 en 14 alsook bijlage I.A.

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.
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Zo blijkt uit de analyse van de antwoorden van de Griekse autoriteiten dat niet al het stedelijk 
afvalwater van deze agglomeratie in de waterzuiveringsinstallatie opgevangen en behandeld 
wordt en dat er bepaalde problemen werden vastgesteld met betrekking tot het beheer van 
zuiveringsslib. Bovendien voldoet deze installatie momenteel niet aan de geldende 
milieubepalingen ("Περιβαλλοντικοί Όροι") (de vroegere bepalingen zijn niet langer geldig 
en werden nog niet verlengd) en draait zij zonder vergunning voor het beheer en de 
verwerking van stedelijk afvalwater. Ten slotte blijkt uit de informatie dat de installatie niet 
zo werd gebouwd dat zij onder alle normale plaatselijke weersomstandigheden voldoende 
rendement kan blijven garanderen.

Daarom heeft de Commissie besloten om een nieuw inbreukdossier te openen en de Helleense 
Republiek op 22 november 2012 een aanmaningsbrief te sturen.

Conclusies

Zodra de Commissie het antwoord van de Griekse autoriteiten op de aanmaningsbrief heeft 
ontvangen, zal zij nagaan of de Helleense Republiek alle nodige maatregelen heeft getroffen 
om te voldoen aan de verplichtingen van Richtlijn 91/271/EG.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV IV), ontvangen op 28 augustus 2013

De Commissie wil de informatie bevestigen die zij tijdens de vergadering van 25 april 2013 
aan de Commissie verzoekschriften heeft meegedeeld. Zoals tijdens die vergadering werd 
vermeld, blijkt uit het antwoord op de aanmaningsbrief die naar de Helleense Republiek werd 
gestuurd (inbreukdossier 2012/2184) wegens schending van Richtlijn 91/271/EEG inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater1, dat weliswaar nog niet aan alle voorschriften is voldaan 
maar dat op tal van terreinen vooruitgang is geboekt:

a) al het stedelijk afvalwater wordt nu ofwel direct (via leidingen) ofwel indirect (door 
afvoer met tankwagens) opgevangen in de installatie van Kranidi, overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 3, lid 1, van de richtlijn. Bovendien is het aarden 
opvangbekken waarin de inhoud van de voormelde tankwagens voorheen werd 
geloosd, nu door een geschikt (betonnen) bekken vervangen zodat er geen lekken en 
milieuverontreiniging mogelijk zijn;

b) het chloreringssysteem werkt nu;

c) er worden momenteel maatregelen getroffen om de waterzuiveringsinstallatie beter te 
doen werken (zo zullen er alternatieve bezinkingsbekkens in gebruik worden 
genomen);

d) er is al een financieringsaanvraag ingediend voor het project "voltooiing van de 
leidingen voor de opvang van stedelijk afvalwater en de installatie voor de 
voorbehandeling van stedelijk afvalwater" (έργο αποπεράτωσης αποχετευτικών δικτύων 
Κρανιδίου, Πορτοχελίου, αγωγοί μεταφοράς λυμάτων και Μονάδα Προεπεξεργασίας 

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40–52.
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Βοθρολυμάτων).

Ondanks de reeds geboekte vooruitgang voldoet de waterzuiveringsinstallatie van Kranidi 
echter nog niet aan alle verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 91/271/EEG, zoals blijkt uit 
het jongste inspectieverslag van 11 december 2012, en de installatie beschikt nog steeds niet 
over geldige milieubepalingen ("Περιβαλλοντικοί Όροι").

Conclusie
De Commissie zal erop blijven toezien dat de nodige en door de Griekse autoriteiten reeds 
geplande maatregelen binnenkort worden verwezenlijkt. Gebeurt dat niet, dan zal de 
Commissie niet aarzelen alle extra maatregelen te treffen die zij nuttig acht.

Aangestipt zij ook dat tijdens de vergadering van 25 april 2013 melding werd gemaakt van 
bepaalde gegevens (daterend van maart 2013) waaruit volgens indiener zou blijken dat het 
voor menselijke consumptie bestemd water in deze agglomeratie nog steeds bacteriologisch 
besmet is en dat de herstelmaatregelen die de Griekse autoriteiten hebben getroffen (op grond 
van artikel 8 van Richtlijn 98/83/EG betreffende voor menselijke consumptie bestemd water), 
niet de verwachte uitwerking hebben gehad. Op basis daarvan heeft de Commissie besloten 
een nieuw EU Pilot-dossier te openen en de Griekse autoriteiten om opheldering te vragen.

8. Antwoord van de Commissie (REV V), ontvangen op 19 december 2013

Ondanks de reeds geboekte vooruitgang voldoet de waterzuiveringsinstallatie van Kranidi 
echter nog altijd niet aan alle verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 91/271/EEG inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater1. Om die reden heeft de Commissie op 20 november 
2013 besloten om een aanvullende aanmaningsbrief te sturen.

De Commissie is van oordeel dat de Helleense Republiek er nog steeds niet voor gezorgd 
heeft dat bovengenoemde richtlijn is omgezet en merkt met name het volgende op:

a. de Helleense Republiek is niet in staat te waarborgen dat de lozingen van dit 
waterzuiveringsstation voldoen aan de relevante voorschriften van bijlage I, punt B 
van Richtlijn 91/271/EEG;

b. de maatregelen om ervoor te zorgen dat de waterzuiveringsinstallatie zodanig wordt 
geëxploiteerd en onderhouden dat zij onder alle normale plaatselijke 
weersomstandigheden op bevredigende wijze kan blijven functioneren, als bedoeld in 
artikel 10 van diezelfde richtlijn, zijn nog niet getroffen.

c. de afvoer van slib van de waterzuiveringsinstallatie is nog niet onderworpen aan 
algemene voorschriften, zoals bepaald wordt in artikel 14 van Richtlijn 91/271/EEG;
en

d. de installatie beschikt nog altijd niet over geldige milieubepalingen ("Περιβαλλοντικοί 
Όροι").

Bovendien kan er nu ook een inbreuk op Richtlijn 2008/98/EG2 inzake afvalstoffen worden 
geconstateerd omdat grote hoeveelheden afvalstoffen onverwerkt blijven (zonder enige 

                                               
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40–52.
2 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3-30.
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vergunnings- of controleprocedure) in de waterzuiveringsinstallatie van Kranidi.

Zoals reeds vermeld in het vorige antwoord van de Commissie is een nieuw EU Pilot-dossier 
geopend om na te gaan of het water dat bestemd is voor menselijke consumptie in de 
agglomeratie van Kranidi in overeenstemming is met de normen van Richtlijn 98/83/EG 
inzake voor menselijke consumptie bestemd drinkwater1. De Commissie heeft de Griekse 
autoriteiten dan ook verzocht haar een kopie te doen toekomen van de resultaten van de 
laatste analyses die verricht zijn (in april en mei 2013).

Uit de analyse van deze resultaten blijkt dat alle overschrijdingen (met uitzondering van één) 
betrekking hebben op de indicatorparameters die zijn opgenomen in bijlage I, deel C van 
Richtlijn 98/83/EG (de overschrijdingen betreffen de volgende parameters:
Geleidingsvermogen, Chloride, Geur, Smaak, Colibacteriën en Natrium). In artikel 5, lid 2, 
van Richtlijn 98/83/EG wordt bepaald dat "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 wil zeggen de "Corrigerende maatregelen en 
gebruiksrestricties" die de Griekse autoriteiten momenteel in deze agglomeratie toepassen).
De enige overschrijding van een van de chemische parameters als bedoeld in bijlage I, deel B, 
van diezelfde richtlijn heeft betrekking op de parameter "Nitraat". Na analyse van een enkel 
staal dat genomen is in april 2013 werd geconstateerd dat de maximumwaarde zeer licht was 
overschreden (50,2 mg/l terwijl de maximumwaarde door de richtlijn was bepaald op 50mg/l).
De Helleense Republiek heeft reeds maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat deze 
waarde weer daalt onder het door de richtlijn toegestane maximum.

Conclusie

De Commissie wacht op het antwoord van de Griekse autoriteiten op de aanvullende 
aanmaningsbrief en blijft erop toezien dat de noodzakelijke maatregelen om te voldoen aan de 
verplichtingen van de Richtlijnen 91/271/EEG en 2008/98/EG op korte termijn worden 
getroffen.

9. Antwoord van de Commissie (REV VI), ontvangen op 31 maart 2014

Op grond van de antwoorden van de Griekse autoriteiten op de aanvullende aanmaningsbrief 
van 21 november 2013, lijkt er aanzienlijke vooruitgang te zijn geboekt ten aanzien van het 
functioneren van de waterzuiveringsinstallatie van Kranidi en de naleving van de 
verplichtingen krachtens Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater2. Het volgende is namelijk het geval:

a. De waterzuiveringsinstallatie beschikt sinds 18 september 2013 (Besluit 49298/2180 van 
de bevoegde autoriteiten van de Peloponessos) over geldige milieubepalingen 
("Περιβαλλοντικοί Όροι").
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2 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40-52.
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b. De lozingen van deze waterzuiveringsinstallatie voldoen aan de relevante voorschriften 
van bijlage I, punt D, van Richtlijn 91/271/EEG, aangezien - ondanks het feit dat er 
bepaalde overschrijdingen van toegestane waarden zijn geconstateerd -, het maximale 
aantal monsters dat niet voldoet aan de concentratiewaarden en/of aan de 
reductiepercentages die zijn vermeld in tabel 1 en in artikel 2, punt 7, van de richtlijn, 
lager is dan het toegestane maximum in bijlage I, punt D.

c. De afvalstoffen die onverwerkt (zonder enige vergunnings- of controleprocedure) in de 
waterzuiveringsinstallatie van Kranidi zijn achtergebleven, zijn verwijderd.

Ondanks genoemde vooruitgang, is volledige conformiteit nog niet bereikt. Dit werd 
bevestigd tijdens de inspectie op 18 december 2013 (verricht door de milieu-inspecteurs) toen 
werd geconcludeerd dat alle milieubepalingen van de installatie niet worden nageleefd (zoals 
bijvoorbeeld ten aanzien van het beheer van het slib dat afkomstig is uit de 
waterzuiveringsinstallatie). Op grond van deze inspectie heeft de gouverneur van de regio van 
de Peloponnesos op 7 februari 2014 besloten een nieuwe boete op te leggen aan de exploitant 
van de installatie.

Om een einde te maken aan deze situatie van niet-conformiteit, maken de Griekse autoriteiten 
nu werk van het project "Voltooiing van het systeem voor de opvang van stedelijk afvalwater 
van Kranidi". Dit project is opgenomen in het beleidsprogramma "Milieu en duurzame 
ontwikkeling". Vervolgens is er een contract ondertekend door de huidige exploitant en de 
regio van de Peloponnesos om ervoor te zorgen dat deze laatste de begunstigde wordt van het 
project in kwestie. Daarna is er een aanvraag ingediend om in het beleidsprogramma de naam 
van de begunstigde te wijzigen.

Zodra deze procedure is doorlopen, zal er een aanbestedingsprocedure kunnen worden gestart 
en zodra de opdracht is vergund, zullen de verschillende werkzaamheden van start kunnen 
gaan.

Conclusie

De Commissie zal erop blijven toezien dat op korte termijn de nodige maatregelen zullen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat de verplichtingen krachtens Richtlijn 91/271/EEG 
worden nageleefd.


