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Tárgy: Sofia Papalexiou, görög állampolgár által benyújtott, 0976/2008. számú, további 1 
aláírást tartalmazó petíció a környezetvédelem területén a környezetszennyezés 
visszaszorítására tett intézkedésekkel kapcsolatosan több folyómeder mentén és a 
tengerparti területeken Észak-Görögországban az EU számos jogi aktusának elégtelen 
végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az EU számos környezetvédelmi rendelkezésére utal, és az ellen emel 
panaszt, hogy a görög hatóságok ezeket nem hajtják végre megfelelően a 
környezetszennyezés visszaszorítása elleni küzdelem terén az észak-görögországi Axiósz, 
Aliakmonász, Lúdiász és Gallikósz folyók medre körüli területeken, valamint a 
Thermaikószi-öböl menti partvidéken. A petíció benyújtója egyidejűleg hangsúlyozza, hogy 
ez megakadályozza az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról 
szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet hatékony végrehajtását. A petíció benyújtója, aki 
körülbelül 5 000 görög rizstermelőt képvisel, következésképpen arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy a Bizottsággal együtt hozza meg a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a felelős görög hatóságok betartsák az e témában hatályos uniós 
jogszabályokat. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója – számos rizstermesztő képviseletében – az Aliakmonász, Axiósz, 
Lúdiász és Gallikósz folyók, továbbá a Thermaikószi-öböl szennyezése miatt panaszt emel a 
közösségi jogszabályok megsértése ellen. A petíció benyújtója tiltakozik továbbá egyes 
övezeteknek a Natura 2000 hálózatba történő besorolása ellen.

A Bizottság észrevételei
Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója ugyanebben az ügyben már megkereste a 
Bizottságot. A Bizottság az alábbi észrevételeket szeretné tenni azon irányelvekre 
vonatkozólag, amelyeknek megsértését a petíció benyújtója kifogásolja. 

Természetvédelmi irányelvek:
A helyszínek (jelen esetben a GR1220010 különleges védelemi övezet, valamint a 
GR1210002, 122002, 1250004 közösségi jelentőségű természeti területek) kijelölésével 
kapcsolatban a Bizottság véleménye az, hogy a kijelölés a vadon élő madarak védelméről 
szóló 79/409/EGK1, illetve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK2 irányelvben rögzített ismérvek, továbbá a rendelkezésre álló, 
leginkább mérvadó tudományos adatok alapján történt. Ezért a petíció benyújtójának a téves 
kijelölésre vonatkozó feltevései nem megalapozottak.
Másfelől a Bizottság emlékeztetni szeretne arra, hogy a különleges védelmi területek 
védelmével kapcsolatban a Bíróság egy „horizontális” jogsértési eljárás – azaz a Görögország 
által kijelölt valamennyi különleges védelmi területre vonatkozó jogi védelmi rendszer 
hiányát érintő eljárás – keretében arra a megállapításra jutott, hogy a Görög Köztársaság nem 
tett eleget a 79/409/EGK irányelv 4. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint a 4. cikke (4) 
bekezdésének első – a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerint értelmezett –
mondata alapján reá háruló kötelezettségeknek (a C-293/07. sz. ügyben2008. december 11-én 
hozott ítélet).

2000/60/EK „Víz” keretirányelv3:
A Bizottság szoros figyelemmel követi az irányelv alkalmazását, figyelembe véve annak 
különböző szakaszait. Amennyiben a Görög Köztársaság nem teljesíti kötelezettségeit, a 
Bizottság jogsértési eljárásokat kezdeményez ellene. A petíció benyújtói által említett 
rendelkezésekkel kapcsolatban:
- a Görög Köztársaság – jogsértési eljárást és a Bíróság általi elítélését követően (a C-264/07. 
sz. ügyben 2008. január 31-én hozott ítélet) – teljesítette az 5. cikk alapján reá háruló 
kötelezettségeit.

- a 6. cikk tekintetében a görög hatóságok összeállították a védett területek listáját. 

                                               
1 HL L 103., 1979.4.5., 1. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
3 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
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- a 8. cikk tekintetében megtörtént a jogsértési eljárás kezdeményezése. 
- a 11. és 13. cikk tekintetében a kezelési tervek kidolgozására vonatkozó kötelezettség 
határideje 2009 vége, a programok végrehajtására vonatkozóé pedig 2012 vége.

A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről 
szóló 2006/11/EK irányelv1:

A Bíróság C-384/97. sz. ügyben hozott ítéletére tett hivatkozás okafogyott, mivel megfelelő 
jogi keret elfogadása révén a jogsértés 2004-ben véget ért.

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv2:
Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése és 4. cikkének (1) bekezdése alapján legkésőbb 2000. 
december 31-ig valamennyi 15 000 lakosegyenértéknél népesebb településnek rendelkeznie 
kell vízgyűjtő rendszerrel, a keletkezett települési szennyvizeket pedig másodlagos 
kezelésnek kell alávetni. 2 000 és 15 000 közötti lakosegyenérték esetében a települések 
számára e kötelezettség teljesítésének határideje 2005. december 31. volt.

Mivel számos településről van szó, a Bizottság nem kezdeményezhet minden egyes település 
esetében egyedi jogsértési eljárást. A Bizottság elsősorban olyan jogsértési eljárásokat 
kezdeményez, amelyek átfogóan érintik a közösségi jogszabályi rendelkezések alkalmazását.
A 15 000 lakosegyenértéknél népesebb települések tekintetében a Bíróság elítélte a Görög 
Köztársaságot (a C-440/06. sz. ügyben 2007. október 25-én hozott ítélet). 2008. decemberben 
az EK-Szerződés 228. cikke alapján a Bizottság jogsértési eljárást kezdeményezett.
A 2 000 és 15 000 közötti lakosegyenérték esetén a Bizottság szervezeti egységei áttekintik a 
rendelkezésre álló információkat annak megállapítása végett, hogy a települések eleget 
tesznek-e az irányelvben foglalt kötelezettségeknek. 

Az ipari szennyvizek tekintetében a petíció nem említ olyan konkrét létesítményeket, amelyek 
szerepelnének a III. mellékletben – 4 000-nél nagyobb lakosegyenérték esetén – felsoroltak 
között.

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv3:

A petíció nem említ egyet sem az I. mellékletben felsorolt létesítmények közül. Jogsértés 
tehát nem állapítható meg.

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK irányelv4: 

A petíció egy olyan vizsgálatot említ, amelynek kapcsán nem készült értékelés. Márpedig az 
                                               
1 HL L 64., 2006.3.4., 52. o.
2 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.
3 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
4 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
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irányelv nem vizsgálatokról, hanem tervekről és programokról szól. Jogsértés tehát nem 
állapítható meg.

A környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 
2004/35/EK irányelv1:
A petícióban említett incidensek 2007. április 30. előtt, azaz az irányelvnek való megfelelés 
határidejének lejárta előtt történtek. Ezenkívül a petíció csak általában utal környezeti 
károkra, anélkül hogy pontosítaná azok kiterjedését és súlyosságát. Emlékeztetni kell arra, 
hogy a kárnak konkrétnak és mérhetőnek kell lennie, továbbá bizonyítható oksági 
kapcsolatnak kell fennállnia a kár és a megnevezett szennyező(k) között.

Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet2 és az 1974/2006/EK bizottsági rendelet3:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet általános szabályokat állapít meg a 
tervezés tekintetében, meghatározza a vidékfejlesztési politika célkitűzéseit, valamint a 
vidékfejlesztés prioritásait és a szükséges intézkedéseket. 

A közösségi és nemzeti prioritások figyelembevételével a tagállamok kidolgozzák saját 
vidékfejlesztési programjaikat, és minden egyes programjavaslatukat jóváhagyásra benyújtják 
a Bizottsághoz. A Bizottság megvizsgálja, hogy a javasolt programok összhangban vannak-e 
a Közösség stratégiai iránymutatásaival, a nemzeti stratégiai tervvel és az 1968/2005/EK 
tanácsi rendelettel.
A szubszidiaritás elvének megfelelően az Európai Bizottság jóváhagyását követően a 
tagállamok felelnek a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért. A vidékfejlesztési 
programok előrehaladásának, hatékonyságának és tényleges hatásának mérése a kiinduló 
helyzetet, valamint a pénzügyi végrehajtást, a kimeneti oldalt, az eredményességet és a 
hatásokat tükröző mérőszámok alapján történik. A közös nyomon követési és értékelési keret 
kidolgozására a Bizottsággal együttműködésben kerül sor. 
A fentieknek megfelelően Görögország elkészítette a vidékfejlesztés stratégiai tervét, 
valamint vidékfejlesztési tervét, amelyeket benyújtott a Bizottságnak. A programot a 
C(2000)6015/29.11.2007. számú határozattal hagyták jóvá.

A program irányítási és ellenőrzési feladatai az illetékes nemzeti hatóság felelősségi körébe 
tartoznak, amely arról is gondoskodik, hogy e rendszerek a program teljes ideje alatt 
hatékonyan, a vonatkozó nemzeti és közösségi jogi szabályozásnak megfelelően működjenek. 
A program eredményességét a tagállam által az előrehaladásról készített éves jelentések 
regisztrálják, amelyeket jóváhagyásra benyújtanak a Bizottsághoz. A végrehajtás éves 
eredményeit a Bizottság és a tagállam közösen megvizsgálja és megtárgyalja, és szükség 
esetén intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy teljesüljenek a vidékfejlesztési 
programban előírt célok, illetve biztosítsák a vidéki területek fenntartható fejlődését.

                                               
1 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
2 HL L 277., 2005.9.20., 1. o.
3 HL L 368., 2006.12.15., 15. o.
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Következtetések
Az előzőekből az következik, hogy vagy semmiféle jogsértés nem történt (79/409/EGK, 
92/43/EGK, 2006/11/EK, 2008/1/EK, 2001/42/EK, 2004/35/EK irányelv, 1698/2005/EK és 
1974/2006/EK rendelet) vagy pedig a Bizottság már megtette – nevezetesen horizontális 
jogsértési eljárások (2000/60/EK, 91/271/EGK irányelv) útján – a szükséges intézkedéseket. 
E következtetéseket a petíció benyújtójával a 2008. március 17-én és 2008. április 23-án kelt 
levélben – a közte és a Bizottság szervezeti egységei között folyó levélváltás keretében –
közöltük. A petíció benyújtója e levelekre nem válaszolt.

A közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértésének hiányában a Bizottság arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy a helyzet a nemzeti jogi szabályozás alá tartozik, és az eljárás a 
görög hatóságok feladata.


