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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0976/2008, της Σοφίας Παπαλεξίου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή εκ μέρους των 
ελληνικών αρχών πολυάριθμων διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης της ρύπανσης στην περιοχή γύρω από 
ορισμένες λεκάνες απορροής ποταμών και παράκτιες ζώνες στη Βόρεια Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει τη λύπη της για την ανεπαρκή  εφαρμογή εκ μέρους των ελληνικών 
αρχών πολυάριθμων κοινοτικών περιβαλλοντικών διατάξεων στον τομέα της καταπολέμησης 
της ρύπανσης στην περιοχή των λεκανών απορροής ποταμών της Βορείου Ελλάδας, ήτοι του 
Αξιού, του Αλιάκμονα, του Λουδία και του Γαλλικού, καθώς και κατά μήκος της 
ακτογραμμής του Θερμαϊκού Κόλπου. Η αναφέρουσα επισημαίνει επίσης ότι κατά τον τρόπο 
αυτόν καθίσταται αδύνατη η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 
της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η 
αναφέρουσα, η οποία εκπροσωπεί περίπου 5 000 έλληνες ορυζοπαραγωγούς, ζητεί, ως εκ 
τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει, από κοινού με την Επιτροπή, τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας της 
ΕΕ από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.
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Η αναφέρουσα, η οποία εκπροσωπεί πολλούς ορυζοπαραγωγούς, καταγγέλλει την παραβίαση 
της κοινοτικής νομοθεσίας λόγω της ρύπανσης των ποταμών Αλιάκμονα, Αξιού, Λουδία και 
Γαλλικού, καθώς και του Θερμαϊκού Κόλπου. Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται επίσης για τη 
συμπερίληψη ορισμένων ζωνών στο δίκτυο Natura 2000.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Δέον είναι να σημειωθεί ότι η αναφέρουσα έχει ήδη απευθυνθεί στην Επιτροπή για το ίδιο 
θέμα. Ως προς τις οδηγίες για τις οποίες η αναφέρουσα ήγειρε ισχυρισμούς περί παραβίασης, 
η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

Οδηγίες σχετικά με την προστασία της φύσης:
Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των τοποθεσιών (εν προκειμένω, της ζώνης ειδικής 
προστασίας GR1220010 και των τόπων κοινοτικής σημασίας GR1210002, 122002 και
1250004), η Επιτροπή θεωρεί ότι ο προσδιορισμός των ορίων τους πληροί τα κριτήρια που 
ορίζονται αντιστοίχως στις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ1 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών 
και 92/43/ΕΟΚ2 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, και βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες. Κατά 
συνέπεια, οι ισχυρισμοί της αναφέρουσας περί εσφαλμένου προσδιορισμού ορίων είναι 
αβάσιμοι.
Επικουρικώς, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι, όσον αφορά την προστασία των 
ζωνών ειδικής προστασίας, σε συνέχεια μιας «οριζόντιας» διαδικασίας επί παραβάσει, ήτοι 
μιας διαδικασίας που αναφέρεται στην απουσία νομικού καθεστώτος για την προστασία όλων 
των ζωνών ειδικής προστασίας που έχουν χαρακτηρισθεί από την Ελλάδα, το Δικαστήριο 
έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, 
παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, καθώς και από το άρθρο της 4, παράγραφος 4, 
πρώτη περίοδος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
(απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2008, υπόθεση C-293/07).

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ3:
Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της οδηγίας, συναρτήσει των 
διαφορετικών σταδίων της εφαρμογής της. Όποτε η Ελληνική Δημοκρατία δεν 
συμμορφώνεται προς αυτήν, η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει. Όσον αφορά τις 
διατάξεις που επικαλούνται οι αναφέροντες:
- σε συνέχεια μιας διαδικασίας επί παραβάσει και της συνακόλουθης καταδικαστικής 
απόφασης που εξέδωσε το Δικαστήριο (απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2008, υπόθεση C-
264/07), η Ελληνική Δημοκρατία συμμορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις που υπέχει από το 
άρθρο 5· 
- όσον αφορά το άρθρο 6, οι ελληνικές αρχές δημιούργησαν μητρώο προστατευόμενων 
περιοχών· 
                                               
1 ΕΕ L 103 της 5.4.1979, σ. 1.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
3 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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- όσον αφορά το άρθρο 8, κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει· 
- όσον αφορά τα άρθρα 11 και 13, οι προθεσμίες για την υποχρεωτική εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης και για την υποχρεωτική εφαρμογή των προγραμμάτων λήγουν στα τέλη του
2009 και του 2012 αντιστοίχως.

Οδηγία 2006/11/ΕΚ1 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που 
εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας:

Η αναφορά στην απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση C-384/97 καθίσταται 
άνευ αντικειμένου διότι η παράβαση ετέθη στο αρχείο το 2004, μετά την έγκριση 
κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ2 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων:
Δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 1, και του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας, έως τις
31 Δεκεμβρίου 2000 το αργότερο, έπρεπε όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) άνω 
των 15 000 να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης και τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε 
αυτά να υποβάλλονται, πριν από την απόρριψή τους, σε δευτεροβάθμια επεξεργασία. Για 
τους οικισμούς με ι.π. μεταξύ 2 000 και 15 000, η προθεσμία συμμόρφωσης ορίστηκε στις
31 Δεκεμβρίου 2005.
Δεδομένου ότι υπάρχουν πολυάριθμοι οικισμοί, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κινήσει 
μεμονωμένες διαδικασίες επί παραβάσει για κάθε οικισμό ξεχωριστά. Η Επιτροπή κινεί κατά 
προτεραιότητα διαδικασίες επί παραβάσει που αφορούν σφαιρικά την εφαρμογή των 
διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.

Όσον αφορά τους οικισμούς με ι.π. άνω των 15 000, το Δικαστήριο εξέδωσε σχετική 
καταδικαστική απόφαση κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (απόφαση της
25ης Οκτωβρίου 2007, υπόθεση C-6440/06). Τον Δεκέμβριο του 2008, η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ.

Για τους οικισμούς με ι.π. μεταξύ 2 000 και 15 000, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν τις 
διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να διαπιστώσουν εάν συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις της οδηγίας. 
Όσον αφορά τα βιομηχανικά λύματα, στην αναφορά δεν γίνεται λόγος για συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις με ι.π. άνω των 4 000 που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Οδηγία 2008/1/ΕΚ3 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης:

Στην αναφορά δεν γίνεται λόγος για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί ενδεχόμενη παράβαση.

Οδηγία 2001/42/ΕΚ1 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
                                               
1 ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 52.
2 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40.
3 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.
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σχεδίων και προγραμμάτων:

Στην αναφορά γίνεται λόγος για μια μελέτη που εικάζεται ότι δεν αποτέλεσε αντικείμενο 
εκτίμησης. Η συγκεκριμένη οδηγία, όμως, δεν αφορά μελέτες αλλά σχέδια και προγράμματα. 
Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί ενδεχόμενη παράβαση.

Οδηγία 2004/35/ΕΚ2 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας:
Τα περιστατικά που εκτίθενται στην αναφορά έλαβαν χώρα πριν από τις 30.4.2007, ήτοι πριν 
από την ημερομηνία συμμόρφωσης προς τη συγκεκριμένη οδηγία. Η αναφορά, εξάλλου, 
κάνει γενική μνεία σε περιβαλλοντικές ζημίες, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται συγκεκριμένα 
στην έκταση και τη σημασία τους. Δέον είναι να υπενθυμιστεί ότι η ζημία θα πρέπει να είναι 
συγκεκριμένη και να μπορεί να προσδιορισθεί ποσοτικά και θα πρέπει να μπορεί να 
αποδειχθεί η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημίας και του ή των εντοπισθέντων ρυπαντών.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/20053 του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/20064 της 
Επιτροπής:
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θεσπίζει 
γενικούς κανόνες για τον προγραμματισμό, καθορίζει τους στόχους στους οποίους θα πρέπει 
να συμβάλλει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και τις προτεραιότητες και μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές και τις εθνικές προτεραιότητες, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και υποβάλλουν στην Επιτροπή πρόταση για 
κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή αξιολογεί τα προτεινόμενα προγράμματα 
με βάση τη συνέπειά τους προς τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, το 
εθνικό σχέδιο στρατηγικής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
πρόοδος, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης μετρώνται μέσω δεικτών που αφορούν την κατάσταση εκκίνησης, καθώς και τη 
δημοσιονομική εκτέλεση, τις αποδόσεις, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των 
προγραμμάτων. Το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης εκπονείται σε 
συνεργασία με την Επιτροπή. 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Ελλάδα εκπόνησε και συνακολούθως υπέβαλε στην 
Επιτροπή το οικείο εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη και το σχέδιο 
αγροτικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την απόφαση C(2007)6015/29.11.2007. 
Της ευθύνης των λειτουργιών διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος επιλαμβάνεται ο 
αρμόδιος εθνικός οργανισμός, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος να εξασφαλίζει την 

                                                                                                                                                  
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30.
2 ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.
3 ΕΕ L 277 της 20.9.2005, σ. 1.
4 ΕΕ L 368 της 15.12.2006, σ. 15.
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αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω συστημάτων σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 
σύμφωνα με το συναφές εθνικό και κοινοτικό νομικό πλαίσιο. 

Οι επιδόσεις του προγράμματος καταγράφονται στην ετήσια έκθεση προόδου η οποία 
συντάσσεται από το κράτος μέλος και υποβάλλεται στην Επιτροπή. Τα ετήσια αποτελέσματα 
εφαρμογής αποτελούν αντικείμενο εξέτασης και συζήτησης μεταξύ της Επιτροπής και του 
κράτους μέλους και λαμβάνονται μέτρα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και για τη διασφάλιση της 
αειφόρου ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, προκύπτει είτε ότι δεν στοιχειοθετείται καμία 
παράβαση (οδηγίες 79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, 2006/11/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ, 2001/42/ΕΚ και
2004/35/ΕΚ, κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και αριθ. 1974/2006) είτε ότι η Επιτροπή 
έλαβε τα απαραίτητα μέτρα, κυρίως μέσω οριζοντίων διαδικασιών επί παραβάσει (οδηγίες
2000/60/ΕΚ και 91/271/ΕΟΚ). Τα συμπεράσματα αυτά διαβιβάστηκαν επίσης στην 
αναφέρουσα με επιστολές της 17ης Μαρτίου 2008 και της 23ης Απριλίου 2008, στο πλαίσιο 
της αλληλογραφίας μεταξύ αυτών και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Η αναφέρουσα δεν έχει 
απαντήσει στις εν λόγω επιστολές.
Απουσία παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή φρονεί ότι η 
παρούσα υπόθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού δικαίου και υπόκειται στη 
δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών.


