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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0976/2008, Sofia Papalexiou, Kreikan kansalainen, ja yksi 
allekirjoittanut, siitä, että Kreikan viranomaiset ovat laiminlyöneet EU:n 
ympäristölainsäädännön noudattamisen rakennettaessa jätevedenpuhdistamoa Pohjois-
Kreikan vesistöalueille ja rannikkoalueille

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa siitä, että Kreikan viranomaiset ovat rikkoneet 
lukuisia EU:n ympäristöalan määräyksiä rakennettaessa jätevedenpuhdistamoa Pohjois-
Kreikassa sijaitsevien Axios-, Aliakmonas-, Loudias- ja Gallikos-jokien vesistöalueille ja 
Thermaïkosin lahden rannikolle. Vetoomuksen esittäjä huomauttaa, että näin ollen on 
mahdotonta panna tosiasiallisesti täytäntöön neuvoston asetusta (EY) N:o 1698/2005 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen (EAFRD) ja komission asetusta (EY) N:o 1974/2006 Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä. Lähes 5 000:ta kreikkalaista riisinviljelijää edustava vetoomuksen esittäjä pyytää 
näin ollen Euroopan parlamenttia ja komissiota toteuttamaan toimia, jotta varmistetaan, että 
Kreikan viranomaiset noudattavat asianmukaista EU:n lainsäädäntöä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 1. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Monia riisinviljelijöitä edustava vetoomuksen esittäjä katsoo, että yhteisön lainsäädäntöä on 
rikottu Aliakmonas-, Axios-, Loudias- ja Gallikos-jokien vesistöalueiden ja Thermaïkosin 
lahden pilaantumisen yhteydessä. Lisäksi vetoomuksen esittäjä vastustaa tiettyjen alueiden 
liittämistä Natura 2000 -verkostoon.
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Komission kommentit
On pantava merkille, että vetoomuksen esittäjä on jo aiemmin kääntynyt komission puoleen 
saman asian vuoksi. Komissio esittää seuraavat huomiot direktiiveistä, joita on vetoomuksen 
esittäjän mielestä rikottu:

Luonnonsuojelua koskevat direktiivit:
Mitä tulee alueiden nimittämiseen (erityissuojelualue GR1220010 ja yhteisön tärkeänä 
pitämät alueet GR1210002, 122002 ja 1250004), komissio katsoo, että alueiden rajaaminen 
noudattaa luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettua direktiiviä 79/409/ETY1 ja 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettua direktiiviä 
92/43/ETY2 ja perustuu parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin tietoihin. Vetoomuksen 
esittäjän väitökset virheellisestä rajaamisesta ovat siten aiheettomia.

Lisäksi komissio haluaa muistuttaa erityissuojelualueiden suojeluun liittyen, että Kreikan 
nimeämiä erityissuojelualueita koskevan oikeudellisen suojelujärjestelmän puuttumista 
koskevan "horisontaalisen" rikkomismenettelyn seurauksena tuomioistuin katsoi, että Kreikan 
tasavalta oli rikkonut velvoitteitaan, jotka perustuvat direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan 1 ja 
2 kohtaan sekä 4 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen, siinä muodossa kuin se on 
tarkistettuna direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2 kohdalla (tuomio 11. joulukuuta 2008, asia 
C-293/07).

Direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista 2000/60/EY3:
Komissio valvoo huolellisesti direktiivin soveltamista sen täytäntöönpanon eri vaiheissa. Jos 
Kreikka ei noudata direktiiviä, komissio aloittaa rikkomismenettelyt. Kommentit 
vetoomuksen esittäjien mainitsemista säännöksistä:

- Rikkomusmenettelyn ja tuomioistuimen antaman tuomion seurauksena (tuomio 
31. tammikuuta 2008, asia C-264/07) Kreikan tasavalta on täyttänyt 5 artiklan mukaiset 
velvollisuutensa.
- Kreikan viranomaiset ovat 6 artiklan mukaisesti perustaneet suojelualueiden rekisterin.

- 8 artiklaan liittyen on aloitettu rikkomusmenettely.
- 11 ja 13 artiklan mukaan hoitosuunnitelmat on julkaistava viimeistään vuoden 2009 lopussa
ja toimenpideohjelmat käynnistettävä viimeistään vuoden 2012 lopussa.

Direktiivi 2006/11/EY4 tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden 
aiheuttamasta pilaantumisesta:

Viittaus tuomioistuimen tuomioon asiassa C-384/97 on vanhentunut, koska rikkomus on
päättynyt vuonna 2004 asianmukaisen lainsäädännön hyväksymisen jälkeen.

                                               
1 EYVL L 103, 5.4.1979, s. 1.
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 52.
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Direktiivi 91/271/ETY1 yhdyskuntajätevesien käsittelystä:
Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukaan 31. päivään joulukuuta 2000 
mennessä taajamissa, joiden asukasvastineluku (avl) on suurempi kuin 15000, on oltava 
jätevesien viemäröintijärjestelmä ja yhdyskuntajätevedet on käsiteltävä biologisesti.
Taajamissa, joiden avl on 2000–15000, vastaava takaraja on 31. joulukuuta 2005.
Jos velvollisuutta rikkovia taajamia on useita, komissio ei aloita erillistä rikkomusmenettelyä 
kustakin taajamasta. Komissio pitää ensisijaisena sellaisten rikkomusmenettelyjen 
aloittamista, joissa käsitellään yleisesti yhteisön lainsäädännön säännösten täytäntöönpanoa.

Tuomioistuin on antanut Kreikan tasavallalle tuomion liittyen taajamiin, joiden avl on yli 
15000 (tuomio 25. lokakuuta 2007, asia C-440/06). Joulukuussa 2008 komissio aloitti 
rikkomusmenettelyn EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti.
Komission yksiköt tutkivat saatavilla olevia tietoja selvittääkseen, noudattavatko taajamat, 
joiden avl on 2000–15000, direktiivin vaatimuksia.
Teollisuusjätevesien osalta vetoomuksessa ei viitata liitteen III mukaisiin vähintään 
4000 avl:n laitoksiin.

Direktiivi 2008/1/EY2 ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi:

Vetoomuksessa ei viitata liitteen I mukaisiin teollisuuslaitoksiin. Rikkomusta ei siis voida 
todeta tapahtuneen.

Direktiivi 2001/42/EY3 tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista:

Vetoomuksessa mainitaan tutkimus, josta ei ole tehty arviointia. Direktiivi ei kuitenkaan 
koske tutkimuksia, vaan suunnitelmia ja ohjelmia. Rikkomusta ei siis voida todeta 
tapahtuneen.

Direktiivi 2004/35/EY4 ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen 
osalta:
Vetoomuksen esittäjän mainitsemat asiat tapahtuivat ennen 30.4.2007 eli ennen direktiivin 
täytäntöönpanoa. Vetoomuksessa viitataan yleisesti ympäristövahinkoihin mainitsematta 
niiden laajuutta ja merkitystä. On syytä muistaa, että vahingon on oltava konkreettinen ja 
mitattavissa ja että vahingon ja yksilöityjen pilaajien välillä on todettava syy-yhteys.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/20055 ja komission asetus (EY) N:o 1974/20061:

                                               
1 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.
2 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
3 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
4 EYVL L 143, 30.4.2004, s. 56.
5 EUVL L 277, 20.9.2005, s.1.
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Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun 
kehittämiseen annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 vahvistetaan 
ohjelmatyötä koskevat yleiset säännöt sekä määritellään tavoitteet, joihin maaseudun 
kehittämispolitiikalla on pyrittävä, ja maaseudun kehittämisen toimintalinjat ja toimenpiteet.
Jäsenvaltiot laativat yhteisön ja kansallisten tavoitteiden mukaisia maaseudun 
kehittämisohjelmia ja toimittavat komissiolle ehdotuksen kustakin ohjelmasta. Komissio 
arvioi ehdotetut ohjelmat ottaen huomioon niiden johdonmukaisuuden yhteisön strategisten 
suuntaviivojen, kansallisen strategiasuunnitelman ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1698/2005 kanssa.

Kun Euroopan komissio on hyväksynyt maaseudun kehittämisohjelmat, jäsenvaltiot vastaavat 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti niiden täytäntöönpanosta. Maaseudun kehittämisohjelmien 
edistymistä, tehokkuutta ja toimivuutta mitataan indikaattorein, jotka liittyvät perustason 
tilanteeseen ja ohjelmien rahoituksen toteutumiseen, tuotokseen, tuloksiin ja vaikutuksiin.
Yhteiset seuranta- ja arviointisäännöt laaditaan yhteistyössä komission kanssa.
Kreikka laati yllä esitetyn mukaisesti maaseudun kehittämisen kansallisen 
strategiasuunnitelman ja maaseudun kehittämissuunnitelman ja toimitti ne komissiolle.
Ohjelma hyväksyttiin päätöksellä C(2007)6015/29.11.2007.

Ohjelman hallinta- ja valvontatoiminnoista vastaa toimivaltainen kansallinen elin, joka 
varmistaa, että järjestelmät toimivat tehokkaasti koko ohjelmakauden ajan asianmukaisen 
kansallisen ja yhteisön lainsäädännön puitteissa.
Jäsenvaltio laatii ohjelman edistymisestä vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen ja toimittaa 
sen komissiolle. Komissio ja jäsenvaltio tarkastelevat vuotuisia täytäntöönpanon tuloksia ja 
keskustelevat niistä. Toimiin voidaan ryhtyä, jos ne katsotaan tarpeellisiksi maaseudun 
kehittämisohjelman tavoitteiden täyttämiseksi ja maaseutualueiden kestävän kehityksen 
takaamiseksi.

Johtopäätös

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että joko rikkomusta ei ole tapahtunut (direktiivit 
79/409/ETY, 92/43/ETY, 2006/11/EY, 2008/1/EY, 2001/42/EY, 2004/35/EY, asetukset (EY) 
1698/2005 ja 1974/2006) tai komissio on suorittanut tarpeelliset toimet, erityisesti 
horisontaalisten rikkomismenettelyjen muodossa (direktiivit 2000/60/EY ja 91/271/ETY).
Nämä päätelmät on annettu tiedoksi vetoomuksen esittäjälle myös 17. maaliskuuta 2008 ja 
23. huhtikuuta 2008 päivätyillä kirjeillä, jotka ovat osa vetoomuksen esittäjän ja komission 
yksiköiden välillä käytyä kirjeenvaihtoa. Vetoomuksen esittäjä ei ole vastannut kirjeisiin.
Koska yhteisön ympäristölainsäädäntöä ei ole tässä tapauksessa rikottu, komissio katsoo, että 
asia kuuluu kansallisen oikeuden piiriin ja Kreikan viranomaisten toimivaltaan.

                                                                                                                                                  
1 EUVL L 368, 15.12.2006, s.15.


