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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 442/2007, ingediend door George E. Karlos (Griekse nationaliteit), 
over de viskwekerij en de zeevervuiling in Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener veroordeelt het gebrek aan transparantie en de tekortkomingen van de Griekse 
wetgeving op het gebied van zeevervuiling. Indiener is van mening dat de viskwekerij 
momenteel een ernstige dreiging vormt in de vorm van zeevervuiling, omdat bij deze 
activiteit enorme hoeveelheden organische afvalstoffen worden geproduceerd waarvan de 
ernst, zo beweert hij, wordt onderschat door de Griekse autoriteiten op het gebied van 
zeeonderzoek. Hij verwijst met name naar documenten en onderzoeken die door grove fouten 
in de war zijn gestuurd, iets waar hij de autoriteiten in kwestie herhaaldelijk op heeft 
gewezen, maar waar zij geen aandacht aan hebben besteed, met als gevolg dat het betreffende 
zeegebied het gevaar loopt onherstelbaar te worden verontreinigd door eutrofiëring van het 
water.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 april 2008.

Op 31/08/2004 heeft de Commissie een brief ontvangen waarin haar aandacht werd gevraagd 
voor de milieuomstandigheden in de Baai van Argostoli van het Griekse eiland Kefalonia, die 
wordt vervuild door de aquacultuur aldaar.

Allereerst moet worden opgemerkt, dat het communautaire beleid inzake de bescherming van 
het milieu de lidstaten verplichtingen oplegt krachtens artikel 211 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, opdat de lidstaten het communautaire recht 
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daadwerkelijk zullen toepassen.

Verschillende wetgevende stukken van de Europese Gemeenschap zijn van toepassing op de 
kustwateren, teneinde de verplichte kwaliteitsniveaus te bepalen (bijvoorbeeld richtlijn 
79/923/EEG van de Raad, van 30 oktober 1979 inzake de vereiste kwaliteit van 
schelpdierwater1), of sommige activiteiten te reguleren die gevolgen hebben voor deze 
kwaliteit (bijvoorbeeld richtlijn 91/271/EEG van de Raad, van 21 mei 1991, inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater2).

Na het dossier te hebben bestudeerd, heeft de Commissie de bevoegde Griekse overheden om 
aanvullende informatie gevraagd met betrekking tot de feiten die in bovengenoemde brief aan 
de kaak worden gesteld, om zich ervan te vergewissen dat het communautaire recht in 
onderhavig geval wordt nageleefd.

De Griekse overheden hebben in hun antwoord bevestigd dat er in de Baai van Argostoli (een 
14km lange en 4 tot 6km brede baai) 3 aquacultuurbedrijven zijn, die functioneren volgens de 
Griekse wetgeving en over de nodige vergunningen beschikken. De Griekse overheden 
vermeldden ook een onderzoek uit 1998 door het Instituut voor Zeebiologie op Kreta 
(“ITHABIK”, een staatsinstelling). Uit dit onderzoek bleek niet dat de Baai van Argostoli 
door de aquacultuur ernstig was vervuild.

Desalniettemin heeft de Commissie de Griekse overheden verzocht nogmaals onderzoek te 
doen naar de huidige milieuomstandigheden in de baai. Zij heeft er zelfs op aangedrongen dat 
dit onderzoek door een onafhankelijke instelling wordt gedaan.

De Griekse overheden hebben dit verzoek van de Commissie ingewilligd en haar de gewenste 
onderzoeksresultaten doen toekomen. Het onderzoek is verricht door het Griekse Centrum 
voor Zeeonderzoek (EL.KE.TH.E), een grote, serieuze organisatie met een wijdverbreide 
goede reputatie.

Het betreffende onderzoek, gebaseerd op metingen ter plaatse van fysisch-chemische 
parameters, komt tot de conclusie dat de Baai van Argostoli geen tekenen van eutrofiëring 
vertoont, en dat de aquacultuurbedrijven niet de meest aangewezen factor zijn voor de 
vervuiling van de baai.

Op 18 april 2007 heeft de Commissie een brief ontvangen van indiener, die van oordeel is dat 
het onderzoek van het Griekse Centrum voor Zeeonderzoek (EL.KE.TH.E) niet klopt. Verder 
was indiener van mening, dat de Commissie zou moeten interveniëren om het onderzoek te 
laten corrigeren.

Omdat het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke Griekse instelling, en 
gecontracteerd door het Griekse Ministerie van plattelandsontwikkeling, was de Commissie 
van mening dat indiener zijn opmerkingen moest richten aan de Griekse instelling die het 
onderzoeksresultaat heeft opgesteld, en niet aan de Commissie. Zij heeft hem verschillende 
malen een dergelijk antwoord gegeven.

                                               
1 PB L 281 van 10.11.1979, blz. 47.
2  PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40–52.
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Ten slotte is de Commissie op basis van de hierboven uiteengezette feiten van mening, dat het 
onmogelijk is de Griekse overheden in onderhavig geval te verdenken van een onjuiste 
toepassing van het communautaire recht.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

In aansluiting op haar eerdere mededeling wijst de Commissie erop dat noch ruimtelijke 
ordening – in het onderhavige geval het gebruik van het kustgebied – noch het verstrekken
van vergunningen voor aquacultuurbedrijven onder de bevoegdheid van de Europese Unie
vallen.

Overigens hebben de Griekse lokale autoriteiten, volgens informatie waarover de Commissie 
beschikt, uit juridische overwegingen die geen verband houden met het verzoekschrift van 
indiener, twee besluiten aangenomen die voorzien in een wijziging van de vestigingsplaats 
van het aquacultuurbedrijf (Besluiten nr. 16/16 en 18/18 van 22 januari 2009 van de 
secretaris-generaal van de provincie van de Ionische eilanden). 

De achterliggende reden voor deze regionale besluiten is een recent besluit van de Griekse 
Raad van State (Besluit nr. 2434 van 17 september 2008) om de vergunning van het 
aquacultuurbedrijf (Vergunning nr. 7152 van 5 augustus 2003, verstrekt door het District 
Kefalonia en Ithaka) in te trekken, met name op grond van het ontbreken van een 
bestemmingsplan voor het kustgebied en de kustwateren.
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