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Tárgy: George E. Karlos görög állampolgár által benyújtott 442/2007 számú petíció a 
görögországi haltenyésztésről és a tenger szennyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója bejelentést tesz a tengeri szennyezésre vonatkozó görög jogszabályok 
átláthatóságának hiánya és azok hiányosságai miatt. A haltenyésztésre utalva felhívja a 
figyelmet arra, hogy az ipari tevékenység súlyos tengerszennyezéssel fenyeget, mivel 
hatalmas mennyiségben termel olyan szerves szennyvizet, amelyet állítása szerint a görög 
tengeri kutatási hatóságok alulbecsültek. Különösen a kirívó hibákat tartalmazó 
dokumentumokat és a vizsgálatokat említi, amelyeket az érintett hatóságok – bár a petíció 
benyújtója figyelmüket erre többször is felhívta – nem vettek figyelembe, és ennek 
eredményeként a kérdéses tengeri területet az a veszély fenyegeti, hogy a vizek eutrofizációja 
következtében visszafordíthatatlan módon szennyeződik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. április 17.

2004. augusztus 31-én az Európai Bizottság levelet kapott, amelyben felhívták figyelmét a 
görögországi Kefallónia-szigeten található Argosztóli-öböl szennyezettségére, amelyet 
különösen az e tengeri övezetben működő haltenyészetek okoznak.
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Először is emlékeztetni kell arra, hogy a környezetvédelemre vonatkozó közösségi politika a 
közösségi jog tagállamok általi alkalmazásának biztosítása érdekében – az Európai 
Közösséget létrehozó szerződés 211. cikke alapján – kötelezettségeket ró a tagállamokra. 

Több közösségi jogszabályt kell alkalmazni a part menti vizekre, akár az elérendő minőségi 
szintek meghatározásáról van szó (lásd pl. a mészhéjú állatok vizeinek minőségi 
követelményeiről szóló, 1979. október 30-i 79/923/EGK tanácsi irányelvet1), vagy a 
minőségre ható egyes tevékenységek szabályozásáról (lásd pl. a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvet2).
Az ügyirat megvizsgálása után a Bizottság az illetékes görögországi hatóságokhoz fordult, 
hogy bővebb tájékoztatást kérjen a fent említett levélben szereplő állításokkal kapcsolatban 
annak érdekében, hogy az adott esetben megbizonyosodjék a közösségi jog tiszteletben 
tartásáról. 

A görög hatóságok válaszlevelükben megerősítették, hogy az Argosztóli-öbölben (az öböl 14 
km hosszú és 4–6 km széles) 3 haltenyészet található, amelyek a görög jogszabályok szerint 
működnek, és rendelkeznek a szükséges engedélyekkel. A görög hatóságok említést tettek egy
tanulmányról is, amelyet 1998-ban készített a krétai Tengerbiológiai Intézet (az „ITHABIK”, 
amely állami intézmény). A tanulmány szerint az Argosztóli-öbölben a haltenyészetek 
működése nem okoz jelentős szennyeződést.

A Bizottság mindazonáltal azt kérte a görög hatóságoktól, hogy az öböl jelenlegi környezeti 
állapotának felmérése érdekében végeztessenek újabb vizsgálatot. Ahhoz is ragaszkodott, 
hogy a vizsgálatot független intézmény végezze.

A görög hatóságok készséggel eleget tettek a Bizottság óhajának, és eljuttatták hozzá a kért 
vizsgálati eredményeket. A vizsgálatot a Görög Tengerkutatási Központ (EL.KE.TH.E), egy 
hitelességéről és jó hírnevéről jól ismert nagy szervezet végezte. 

A szóban forgó vizsgálat, amely különösen a helyszínen végzett fizikai-kémiai paraméterekre 
vonatkozó méréseken alapul, arra a következtetetésre jutott, hogy az Argosztóli-öbölben 
eutrofizáció nem tapasztalható, és az öböl szennyezettségét döntően nem a haltenyészetek 
okozzák.

2007. április 18-án a Bizottsághoz levelet kapott a petíció benyújtójától, akinek véleménye 
szerint a Görög Tengerkutatási Központ (EL.KE.TH.E) által végzett vizsgálat nem korrekt. 
Ezenkívül, a petíció benyújtója úgy vélte, hogy a Bizottságnak fel kellene lépnie a vizsgálati 
eredmények helyesbítése végett.

Mivel a vizsgálatot független görögországi intézmény végezte, amellyel a görög 
Vidékfejlesztési Minisztérium kötött szerződést, a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a petíció 
benyújtójának észrevételeit a vizsgálatért felelős görögországi intézményhez és nem a 
Bizottsághoz kellene eljuttatnia. Válaszát több ízben is ebben az értelemben fogalmazta meg.

                                               
1 HL L 281., 1979.11.10., 47. o.
2 HL L 135., 1991.5.30., 40–52. o.
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Következésképp a Bizottság – a fentebb ismertetett tények alapján – úgy véli, hogy ebben az 
esetben nincs helye annak a feltételezésnek, hogy a görög hatóságok helytelenül alkalmazták 
volna a közösségi jogot.

4. A Bizottságtól érkezett kiegészítő válasz: 2009. március 20.

Előző közleménye nyomán a Bizottság megismétli, hogy a területfejlesztés és különösen a 
part menti övezetek felhasználásának meghatározása, továbbá az akvakultúrával foglalkozó
üzemek működési engedélyének megadása nem tartozik közösségi hatáskörbe. 

Emellett a Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a görög regionális hatóságok – a 
petíció benyújtója által eljuttatott levél tartalmától független jogi okokból – elfogadtak két 
olyan határozatot, amelyek alapján az akvakultúrával foglalkozó üzem helyszíne módosulni 
fog (az Ión-szigeteki Régió főjegyzőjének 2009. január 22-i 16/16 és 18/18 számú 
határozatai). 

E regionális szintű határozatok a Görög Államtanács egyik legutóbbi határozata (2008. 
szeptember 17-i 2434. sz. határozat) alapján születtek, amely visszavonta az akvakultúrával 
foglalkozó üzem működési engedélyét (amelyet Kefallínia és Ithaka Körzet bocsátott ki 2003. 
augusztus 5-én 7152. számmal), elsősorban a part menti és tengeri övezetek felhasználását 
meghatározó fejlesztési tervek hiánya miatt.
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