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Angående: Framställning 0442/2007, ingiven av George E. Karlos (grekisk medborgare), om 
fiskodlingar och havsföroreningar i Grekland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påtalar den bristande öppenheten och luckorna i den grekiska lagstiftningen 
i fråga om havsföroreningar. Framställaren hänvisar till fiskodlingar och påtalar att 
havsmiljön är allvarligt hotad av stora mängder organiskt avloppsvatten från industriell 
verksamhet och att detta har underskattats av de grekiska myndigheter som är ansvariga för 
havsforskningen. Han citerar dokument och undersökningar som är bemängda med uppenbara 
fel, som inte har beaktats trots att han uppmärksammat de ansvariga myndigheterna på dem 
vid upprepade tillfällen, och menar att man riskerar att det berörda havsområdet drabbas av 
föroreningar som inte går att åtgärda, som framkallats av eutrofieringen av vattnen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 september 2007. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 april 2008.

Den 31 augusti 2004 fick kommissionen en skrivelse i vilken man framhöll det miljömässiga 
läget i bukten vid Argostolion på den grekiska ön Kefalonia, där föroreningarna skulle ha 
orsakats framför allt av de vattenbruksanläggningar som finns i denna havsnära region.

I gemenskapspolitiken för miljöskydd upprättas skyldigheter för medlemsstaterna, i enlighet 
med artikel 211 i EG-fördraget, för att se till att medlemsstaterna tillämpar gemenskapsrätten.
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Flera gemenskapsrättsakter är tillämpliga på kustvatten, för att fastställa den kvalitet som bör 
uppnås (exempelvis rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för 
skaldjursvatten1), eller för att reglera viss verksamhet som har inverkan på denna kvalitet 
(exempelvis rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991, om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse2).

Efter att ha undersökt ärendet vände sig kommissionen till de ansvariga grekiska 
myndigheterna för att begära mer omfattande upplysningar om de förhållanden som påtalas 
i den ovannämnda skrivelsen för att försäkra sig om att gemenskapsrätten följs i detta fall. 

I sitt svar bekräftade de grekiska myndigheterna att det vid bukten vid Argostolion 
(en 14 km lång och 4–6 km bred bukt) finns tre vattenbruksanläggningar som drivs enligt 
grekisk lagstiftning med de tillstånd som krävs. De grekiska myndigheterna nämnde också en 
undersökning som gjordes 1998 av Kretas marinbiologiska institut (Ithabik, ett statligt 
institut). Denna undersökning visade inte på någon omfattande förorening av bukten vid 
Argostolion till följd av driften av vattenbruken.

Kommissionen bad trots detta de grekiska myndigheterna att genomföra en ny undersökning 
för att kontrollera det aktuella miljöläget i bukten. Kommissionen insisterade till och med på 
att undersökningen skulle göras av ett oberoende organ.

De grekiska myndigheterna ville gärna följa kommissionens förslag och har överlämnat den 
begärda undersökningen. Denna undersökning har gjorts av det grekiska institutet för marin 
forskning (EL.KE.TH.E), ett stort institut som är känt som seriöst och har gott rykte.

Undersökningen, som grundades främst på fältmätningar av fysikalisk-kemiska parametrar, 
kom till slutsatsen att bukten vid Argostolion inte uppvisar några tecken på eutrofiering och 
att vattenbruken inte är någon avgörande faktor för föroreningarna av bukten.

Den 18 april 2007 mottog kommissionen en skrivelse från framställaren, som anser att den 
undersökning som gjorts av det grekiska institutet för marin forskning (EL.KE.THE) är 
felaktig. Dessutom anser framställaren att kommissionen borde ingripa för att rätta till 
undersökningen.

Undersökningen har utförts av ett oberoende grekiskt organ, som har anlitats av det grekiska 
ministeriet för landsbygdsutveckling, och kommissionen anser att framställaren borde rikta 
sina anmärkningar mot det grekiska organ som har avfattat undersökningen och inte 
kommissionen. Kommissionen har vid upprepade tillfällen svarat framställaren på detta sätt.

Sammanfattningsvis anser kommissionen, på grundval av de omständigheter som anförs ovan, 
att det inte är möjligt att förutsätta att de grekiska myndigheterna inte tillämpar 
gemenskapslagstiftningen på ett korrekt sätt i detta fall.

                                               
1 EGT L 281, 10.11.1985, s. 47.
2 EGT L 135, 30.5.1991, s 40–52.
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4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

Med anledning av sitt tidigare meddelande påminner kommissionen om att fysisk planering 
och särskilt fastställande av regler för utnyttjande av kustområdet och erhållande av 
driftstillstånd för vattenbruksanläggningar inte faller inom gemenskapens befogenhetsområde. 

Enligt den information som kommissionen har till förfogande har de regionala myndigheterna 
i Grekland, av rättsliga skäl som inte har något samband med framställarens ärende, för övrigt 
antagit två beslut enligt vilka vattenbruksanläggningen ska flyttas (beslut nr 16/16 och 18/18 
av den 22 januari 2009 från Joniska öarnas generalsekreterare).

Anledningen till dessa regionala beslut var framför allt ett annat beslut som nyligen fattats av 
det grekiska nationalrådet (beslut nr 2434 av den 17 september 2008) som drog in 
driftstillståndet för vattenbruksanläggningen (tillstånd nr 7152 av den 5 augusti 2003 som 
beviljats av distriktet Kefalonia och Ithaka) främst på grund av avsaknaden av 
markanvändningsplaner med regler om utnyttjande av kust- och havsområdet.
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