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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä tuomitsee avoimuuden puutteen ja heikkoudet meren saastumista 
koskevassa Kreikan lainsäädännössä. Hän katsoo, että kalanviljely teollisena toimenpiteenä 
uhkaa tällä hetkellä vakavasti saastuttaa merta, sillä se tuottaa suuret määrät orgaanisia 
nestemäisiä jätteitä, joita Kreikan viranomaiset hänen mielestään aliarvioivat. Hän viittaa 
erityisesti asiakirjoihin ja tutkimuksiin, joissa on räikeitä virheitä ja joita toimivaltaiset 
viranomaiset eivät ole ottaneet huomioon, vaikka hän on toistuvasti kiinnittänyt heidän 
huomionsa niihin. Sen tuloksena kyseessä oleva merialue on vaarassa saastua 
peruuttamattomasti vesien rehevöitymisen takia.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. huhtikuuta 2008.

Euroopan komissio vastaanotti 31. elokuuta 2004 kirjeen, jossa sitä pyydettiin kiinnittämään 
huomiota ympäristötilanteeseen Kefallonian saareen kuuluvalla Argostolin lahdella, jonka 
saastuminen olisi erityisesti seurausta kyseisellä merialueella sijaitsevien kalanviljelylaitosten 
toiminnasta.

Ensinnäkin on todettava, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 211 artiklan nojalla 
yhteisön ympäristönsuojelupolitiikka asettaa jäsenvaltioille velvoitteita sen varmistamiseksi, 
että jäsenvaltiot noudattavat yhteisön lainsäädäntöä.
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Rannikkovesiin sovelletaan useita yhteisön säädöksiä, olipa sitten kyse vaadittavien 
laatutasojen määrittämisestä (esimerkiksi neuvoston 30. lokakuuta 1979 antama 
direktiivi 79/923/ETY simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta1) tai tiettyjen kyseiseen laatuun 
vaikuttavien toimien sääntelystä (esimerkiksi neuvoston 21. toukokuuta 1991 antama 
direktiivi 91/271/ETY yhdyskuntavesien käsittelystä2).

Asiaa tutkittuaan komissio otti yhteyttä Kreikan toimivaltaisiin viranomaisiin pyytääkseen 
lisätietoja edellä mainitussa kirjeessä esiin tuoduista seikoista sekä varmistaakseen, että 
kyseisessä tapauksessa on noudatettu yhteisön lainsäädäntöä.

Kreikan viranomaiset vahvistivat vastauksessaan, että Argostolin lahdella (jonka pituus on 
14 kilometriä ja leveys neljästä kuuteen kilometriä) on kolme kalanviljelylaitosta, joiden 
toimintaan sovelletaan Kreikan lainsäädäntöä ja joilla on tarvittavat luvat. Kreikan 
viranomaiset mainitsivat myös Kreetan meribiologian laitoksen ("ITHABIK", valtionlaitos) 
vuonna 1998 tekemän tutkimuksen. Tutkimuksen mukaan Argostolin lahdella ei ollut 
havaittavissa, että kalanviljelylaitosten toiminta olisi aiheuttanut merkittävää saastumista.

Komissio pyysi kuitenkin Kreikan viranomaisia teettämään uuden tutkimuksen, jossa 
tarkistetaan tämänhetkinen ympäristötilanne lahdella. Komissio jopa vaati, että tutkimuksen 
suorittaa valtiosta riippumaton laitos.

Kreikan viranomaiset olivat halukkaita toimimaan komission ehdottamalla tavalla ja 
toimittivat tälle pyydetyn tutkimuksen. Tutkimuksen suoritti Kreikan meritutkimuskeskus 
(EL.KE.TH.E). Se on suuri organisaatio, jonka luotettavuus ja hyvä maine tunnetaan yleisesti.

Tutkimus perustui erityisesti paikan päällä suoritettuihin fysikaaliskemiallisiin mittauksiin, ja 
sen johtopäätösten mukaan Argostolin lahdella ei ollut havaittavissa rehevöitymisen merkkejä 
eikä kalanviljelylaitoksia voinut pitää ratkaisevana tekijänä lahden ympäristön saastumisessa.

Komissio vastaanotti 18. huhtikuuta 2007 kirjeen vetoomuksen esittelijältä, joka katsoi, että 
Kreikan meritutkimuskeskuksen (EL.KE.TH.E) tekemä tutkimus oli virheellinen.
Vetoomuksen esittäjä katsoi myös, että komission pitäisi puuttua asiaan tutkimuksen 
korjaamiseksi.

Koska tutkimuksen suoritti riippumaton kreikkalainen tutkimuslaitos Kreikan maaseudun 
kehityksestä vastaavan ministeriön tilauksesta, komissio katsoi, että vetoomuksen esittäjän 
olisi esitettävä huomautuksensa tutkimuksen tehneelle kreikkalaiselle tutkimuslaitokselle eikä 
komissiolle. Komissio on vastannut vetoomuksen esittäjälle samalla tavalla useaan otteeseen.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella komissio päätyi siihen tulokseen, ettei kyseisessä 
tapauksessa ole aihetta olettaa, että Kreikan viranomaiset olisivat soveltaneet yhteisön 
lainsäädäntöä virheellisesti.

                                               
1 EYVL L 281, 10.11.1979, s. 47.
2 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40–52.
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4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2008

Jatkona edelliselle ilmoitukselleen komissio muistuttaa, että kaavoitus ja etenkin 
rannikkoalueiden käytön määrittäminen ja toimiluvan myöntäminen kalanviljelylaitoksia 
varten eivät kuulu yhteisön toimialaan. 

Lisäksi komission hallussa olevien tietojen mukaan Kreikan alueelliset viranomaiset ovat 
oikeudellisista syistä, jotka eivät liity vetoomuksen esittäjän kirjeen sisältöön, tehneet kaksi 
päätöstä, joilla on tarkoitus muuttaa kalanviljelylaitoksen sijoituspaikkaa 
(22. tammikuuta 2009 tehdyt Jooniansaarten alueen pääsihteerin päätökset N:o 16/16 
ja 18/18). 

Näiden alueellisten päätösten taustalla on etenkin Kreikan korkeimman hallinto-oikeuden 
äskettäinen päätös (N:o 2434, annettu 17. syyskuuta 2008), jolla peruttiin 
kalanviljelylaitoksen toimilupa (Kefallonian ja Ithakan prefektuurin 5.8.2003 myöntämä lupa 
N:o 7152) lähinnä sen vuoksi, että rannikko- ja merialueiden käyttöä koskevia 
kaavoitussuunnitelmia ei ollut.
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