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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0442/2007 af George E. Karlos, græsk statsborger, om fiskeopdræt 
og havforurening i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren fordømmer manglerne, bl.a. manglen på åbenhed, i den græske lovgivning om 
havforurening. For så vidt angår fiskeopdræt, mener han, at denne industri i øjeblikket udgør 
en alvorlig trussel for havmiljøet, fordi den producerer enorme mængder organisk spildevand, 
som ifølge hans påstand er blevet undervurderet af de græske havforskningsmyndigheder. 
Han henviser bl.a. til dokumenter og undersøgelser, som har kompromitterende og grove fejl, 
hvilket de pågældende myndigheder ikke har taget hensyn til trods hans gentagne forsøg på at 
henlede deres opmærksomhed på det. Resultatet er, at det berørte havområde er i fare for at 
blive ramt af en uoprettelig eutrofiering.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. april 2008.

"Den 31. august 2004 modtog Kommissionen et brev, hvori der blev gjort opmærksom på den 
miljømæssige situation i Argostoli-golfen ved den græske ø Kefallinia, hvor forureningen 
tilsyneladende skyldes de akvakulturenheder, der befinder sig i dette havområde.

Først bør det understreges, at Fællesskabets miljøbeskyttelsespolitik fastlægger forpligtelser 
for medlemsstaterne i henhold til artikel 211 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab for at sikre, at medlemsstaterne overholder fællesskabslovgivningen.
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Flere stykker fællesskabslovgivning gælder for kystfarvande, enten for at fastlægge det 
kvalitetsniveau, der skal opnås (f.eks. Rådets direktiv 79/923/EØF af 30. oktober 1979 om 
kvalitetskrav til skaldyrvande1), eller for at regulere bestemte aktiviteter, der påvirker den 
pågældende kvalitet (f.eks. Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af 
byspildevand2).

Efter at have undersøgt sagen har Kommissionen anmodet de kompetente græske 
myndigheder om yderligere oplysninger om de påpegede forhold i ovennævnte brev for at 
sikre sig, at fællesskabslovgivningen overholdes i sagen.

I de græske myndigheders svar blev det bekræftet, at der i Argostoli-golfen (der er 14 km lang 
og 4-6 km bred) findes tre akvakulturenheder, der fungerer i henhold til den græske 
lovgivning og har de nødvendige tilladelser. De græske myndigheder henviste også til en 
undersøgelse foretaget i 1998 af Kretas institut for havbiologi ("ITHABIK", en statsejet 
institution). Denne undersøgelse påviste ikke, at der fandtes nogen nævneværdig forurening i 
Argostoli-bugten som følge af akvakulturerne.

Kommission bad imidlertid de græske myndigheder om at foretage en ny undersøgelse for at 
kontrollere bugtens nuværende miljømæssige situation. Den understregede endda, at 
undersøgelsen skulle foretages af en uafhængig organisation.

De græske myndigheder indvilgede i at gøre, som Kommissionen foreslog, og fremsendte den 
adspurgte undersøgelse til Kommissionen. Denne undersøgelse blev foretaget af det græske 
center for havforskning (EL.KE.TH.E), en stor organisation, der har et godt omdømme og er 
kendt for sin seriøsitet.

I den pågældende undersøgelse, der navnlig bygger på fysisk-kemiske målinger på terrænet, 
konkluderes det, at Argostoli-bugten ikke udviser nogen tegn på eutrofiering, og at 
akvakulturerne ikke er den afgørende faktor for forurening i bugten.

Den 18. april 2007 modtog Kommissionen et brev fra andrageren, der vurderer, at 
undersøgelsen foretaget af det græske center for havforskning (EL.KE.TH.E), er ukorrekt. 
Desuden vurderede andrageren, at Kommissionen burde gribe ind med henblik på at korrigere 
undersøgelsen.

Da undersøgelsen er foretaget af et uafhængigt græsk institut, som det græske 
landbrugsministerium havde kontaktet, vurderede Kommissionen, at andrageren burde sende 
sine bemærkninger til det græske institut, der har skrevet undersøgelsen, og ikke til 
Kommissionen. Dette har Kommissionen svaret andrageren flere gange.

Kommissionen mener på grundlag af ovenstående derfor, at det ikke er muligt at antage, at de 
græske myndigheder har overtrådt fællesskabsretten i sagen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

                                               
1 EFT L 281 af 10.11.1979, s. 47.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52.
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"Under henvisning til sin tidligere meddelelse minder Kommissionen om, at fysisk 
planlægning, herunder især fastsættelse af brugen af kystområderne og udstedelse af 
driftstilladelse til akvakulturenheder, ikke henhører under Fællesskabets kompetence.

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har, har de græske regionale myndigheder i øvrigt af 
juridiske årsager, som ikke har forbindelse til indholdet af andragerens brev, vedtaget to 
beslutninger, som indeholder bestemmelser om at ændre akvakulturenhedens placering 
(beslutning nr. 16/16 og 18/18 af 22. januar 2009 af Generalsekretæren for regionen De 
Joniske Øer).

Begrundelsen for disse regionale beslutninger var bl.a. en nylig afgørelse fra det græske 
statsråd (nr. 2434 af 17. september 2008), som annullerede akvakulturenhedens driftstilladelse 
(tilladelse nr. 7152 af 5.8.2003 udstedt af distriktet Kefallinia og Ithaka) især på grundlag af
de manglende udviklingsplaner, der skulle fastsætte brugen af kyst- og havområdet."
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