
CM\777661DA.doc PE423.688

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

20.03.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0976/2008 af Sofia Papalexiou, græsk statsborger, og 1 
medunderskriver, om de græske myndigheders manglende håndhævelse af 
bestemmelserne i en række af EU's retsakter på miljøområdet i forbindelse med 
forureningsbekæmpende foranstaltninger i området omkring en række 
flodbækkener og kystområder i Nordgrækenland

1. Sammendrag

Under henvisning til bestemmelserne en lang række af EU's retsakter på miljøområdet 
påklager andrageren de græske myndigheders manglende håndhævelse af disse i forbindelse 
med forureningsbekæmpende foranstaltninger i området omkring de nordgræske floder 
Axios', Aliakmonas', Loudias' og Gallikos's flodbækkener samt kystområder ved 
Thermaïkosbugten. Andrageren påpeger tillige, at dette forhold tillige forhindrer en effektiv 
gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 om gennemførelsesbestemmelser 
til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Andrageren, der 
repræsenterer ca. 5000 græske risproducenter, anmoder følgelig Europa-Parlamentet om 
sammen med Kommissionen at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at de ansvarlige græske myndigheder efterlever den på området gældende EU-lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren, der repræsenterer flere risproducenter, klager over overtrædelsen af 
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fællesskabslovgivningen på grund af forurening af floderne Aliakmonas, Axios, Loudias og 
Gallikos samt Thermaïkosbugten. Andrageren protesterer desuden mod inddragelsen af visse 
områder i Natura 2000-nettet.

Kommissionens bemærkninger 

Det bemærkes, at andrageren allerede tidligere har henvendt sig til Kommissionen om samme 
emne. Kommissionen fremfører følgende bemærkninger angående de direktiver, som 
andrageren hævder er overtrådt: 

Naturbeskyttelsesdirektiver:

Da det drejer sig om udpegning af lokaliteter (i dette tilfælde det særlige bevaringsområde
GR1220010 og lokaliteterne af fællesskabsbetydning GR1210002, 122002 og 1250004), 
mener Kommissionen, at deres afgrænsning er i overensstemmelse med kriterierne i 
henholdsvis direktiv 79/409/EØF1 om beskyttelse af vilde fugle og 92/43/EØF2 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter og tager udgangspunkt i de bedst mulige tilgængelige 
videnskabelige oplysninger. Andragerens påstande om en fejlagtig afgrænsning er således 
ikke berettigede.

Subsidiært minder Kommissionen om, at Domstolen med hensyn til beskyttelse af de særlige 
bevaringsområder efter en "horisontal" overtrædelsesprocedure, dvs. en procedure, der finder 
sted uden retsordning til beskyttelse af alle de særlige bevaringsområder, som er udpeget af 
Grækenland, fastslog, at Den Hellenske Republik ikke havde overholdt sine forpligtelser i 
henhold til artikel 4, stk. 1 og stk. 2, i direktiv 79/409/EØF, samt direktivets artikel 4, stk. 4, 
første punktum, i dets udgave som følge af artikel 6, stk. 2, i direktiv 92/43/EØF (dom af 11. 
december 2008, sag C-293/07).

Vandrammedirektivet 2000/60/EF3:

Kommissionen følger nøje anvendelsen af direktivet gennem de forskellige 
gennemførelsesfaser. Når Den Hellenske Republik ikke overholder direktivet, indleder 
Kommissionen overtrædelsesprocedurer. Der er tale om følgende bestemmelser som anført af 
andrageren:

- Efter en overtrædelsesprocedure og efter at være blevet dømt af Domstolen (dom af 31. 
januar 2008, sag C-264/07) har Den Hellenske Republik overholdt sine forpligtelser i henhold 
til artikel 5.

- Med hensyn til artikel 6 har de græske myndigheder oprettet et register over beskyttede 
områder.

- Med hensyn til artikel 8 er der indledt en overtrædelsesprocedure.

- Hvad angår artikel 11 og 13, udløber forpligtelsen til at udarbejde forvaltningsplaner ved 
udløbet af 2009 og forpligtelsen til at indføre programmer ved udløbet af 2012.
                                               
1 EFT L 103 af 5.4.1979, s.1.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s.7.
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s.1.
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Direktiv 2006/11/EF1 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i 
Fællesskabets vandmiljø:

Henvisningen til Domstolens dom i sag C-384/97 er forældet, idet overtrædelsen blev fastslået 
i 2004 efter vedtagelsen af en passende lovgivningsramme.

Direktiv 91/271/EØF2 om rensning af byspildevand:

I henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, skal alle byområder med 
personækvivalenter på mere end 15.000 senest den 31. december 2000 være forsynet med et 
kloaknet til opsamling af byspildevand og lade byspildevandet gennemgå en sekundær 
rensning. For byområder med personækvivalenter på mellem 2.000 og 5.000 skulle direktivet 
kunne overholdes senest den 31. december 2005.

Hvis der er tale om flere byområder, kan Kommissionen ikke indlede individuelle 
overtrædelsesprocedurer mod hvert byområde. Kommissionen prioriterer indledning af 
overtrædelsesprocedurer, der generelt omhandler gennemførelse af fællesskabslovgivningens 
bestemmelser.

Med hensyn til byområder med personækvivalenter på mere end 15.000 har Domstolen dømt 
Den Hellenske Republik (dom af 25. oktober 2007, sag C-440/06). I december 2008 indledte 
Kommissionen en overtrædelsesprocedure i henhold til EF-traktatens artikel 228.

For byområder med personækvivalenter på mellem 2.000 og 15.000 undersøger 
Kommissionens tjenestegrene de tilgængelige oplysninger med henblik på at fastslå, om de er 
i overensstemmelse med kravene i direktivet.

Med hensyn til industrispildevand omhandler andragendet ingen af de konkrete anlæg i bilag 
III med mere end 4.000 personækvivalenter.

Direktiv 2008/1/EF3om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening:

Andragendet omhandler ikke industrianlæg i henhold til bilag I. Der kan derfor ikke fastslås 
nogen overtrædelse.

Direktiv 2001/42/EF4 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på 
miljøet: 

Andragendet omhandler en undersøgelse, som ikke er blevet evalueret. Direktivet vedrører 
imidlertid ikke undersøgelser, men planer og programmer. Der kan derfor ikke fastslås nogen 
overtrædelse.

Direktiv 2004/35/EF5 om miljøansvar med hensyn til forebyggelse og afhjælpning af 
miljøskader:

                                               
1 EUT L 64 af 4.3.2006, s.52.
2 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
3 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
4 EFT L 197 af 21.7.2001,s. 30.
5 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.
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Hændelserne, der nævnes af andrageren, fandt sted før den 30. april 2007, dvs. inden fristen 
for overensstemmelse med direktivet. I øvrigt omhandler andragendet miljøskader generelt 
uden at deres omfang og betydning præciseres. Det skal understreges, at skaden skal være 
konkret og kvantificerbar, og der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og den eller 
de identificerede forureningsfaktor(er).

Rådets forordning (EF) nr. 1698/20051 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/20062:

I Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne fastlægges generelle 
bestemmelser for programmering, og de målsætninger, som politikken for udvikling af 
landdistrikterne skal bidrage til at opfylde, samt prioriteter og foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, defineres.

I betragtning af Fællesskabets og de nationale prioriteter indfører medlemsstaterne 
programmer til udvikling af landdistrikterne og fremsætter forslag til Kommissionen for hvert 
program. Kommissionen vurderer de foreslåede programmer på baggrund af deres 
sammenhæng med Fællesskabets strategiske retningslinjer, den nationale strategiplan og 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er medlemsstaterne ansvarlige for 
gennemførelsen af programmerne til udvikling af landdistrikterne, når disse er godkendt af 
Kommissionen. Fremskridtene med og effektiviteten af programmerne til udvikling af 
landdistrikterne måles ved hjælp af indikatorer i forhold til udgangssituationen og til deres 
finansielle gennemførelse, udbytte, resultater og indvirkning. De fælles overvågnings- og 
evalueringsrammer fastlægges i samarbejde med Kommissionen.

På baggrund af ovenstående udarbejdede Grækenland den nationale strategiplan for 
landdistrikternes udvikling samt planen for landbrug og udvikling af landdistrikter og sendte 
disse til Kommissionen. Programmet blev godkendt ved afgørelse C(2007)6015/29.11.2007.

Ansvaret for programmets forvaltnings- og kontrolfunktioner ligger hos et kompetent 
nationalt organ, som desuden sikrer, at disse systemer fungerer effektivt i hele 
programmeringsperioden, og at de relevante nationale samt Fællesskabets 
lovgivningsmæssige rammer respekteres.

De resultater, der er opnået med programmet, nedfældes i den årlige situationsrapport, som 
medlemsstaten udarbejder, og fremsendes til Kommissionen. De årlige 
gennemførelsesresultater undersøges og drøftes af Kommissionen og medlemsstaten, og der 
kan træffes foranstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt for at opfylde målene i programmet 
for udvikling af landdistrikter og sikre bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Konklusion

I lyset af ovenstående fremgår det, at der enten ikke har fundet nogen overtrædelse sted 
(direktiv 79/409/EØF, 92/43/EØF, 2006/11/EF, 2008/1/EF, 2001/42/EF, 2004/35/EF, 

                                               
1 EUT L277 af 20.9.2005, s.1.
2 EUT L 368 af 15.12.2006, s.15.
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forordning (EF) 1698/2005 og 1974/2006), eller at Kommissionen har truffet de nødvendige 
foranstaltninger, navnlig gennem horisontale overtrædelsesprocedurer (direktiv 2000/60/EF 
og 91/271/EØF). Disse konklusioner er også meddelt andrageren ved skrivelse af 17. marts 
2008 og 23. april 2008 i brevvekslingen mellem disse og Kommissionens tjenestegrene. 
Andrageren har ikke svaret på disse skrivelser.

Da der ikke er tale om en overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning, mener 
Kommissionen, at situationen vedrører den nationale lovgivning og falder under de græske 
myndigheders ansvar."


