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Betreft: Verzoekschrift 976/2008, ingediend door Sofia Papalexiou (Griekse 
nationaliteit), en één medeondertekenaar, over het gebrek aan handhaving door 
de Griekse autoriteiten van de bepalingen in een aantal communautaire 
voorschriften op het gebied van het milieu in verband met maatregelen ter 
bestrijding van verontreiniging in het gebied rondom een aantal 
riviermondingen en in kuststroken in Noord-Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over het gebrek aan handhaving van de bepalingen in een groot aantal 
communautaire voorschriften op het gebied van het milieu door de Griekse autoriteiten in 
verband met maatregelen ter bestrijding van verontreiniging in het gebied rondom de 
mondingen van de Noord-Griekse rivieren Axios, Aliakmonas, Loudias en Gallikos en in 
kuststroken bij de Bocht van Thermaïkos. Zij wijst er tevens op dat deze omstandigheid 
bovendien een effectieve implementatie verhindert van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van 
de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en van Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie 
van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Indienster, die ca. 5000 Griekse 
rijstproducenten vertegenwoordigt, verzoekt daarom het Europees Parlement om samen met 
de Commissie de noodzakelijke maatregelen te nemen om te waarborgen dat de 
verantwoordelijke Griekse autoriteiten de op dit gebied geldende Europese wetgeving 
naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.
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Indienster, die verschillende rijstproducenten vertegenwoordigt, stelt dat er sprake is van 
schending van de communautaire wetgeving vanwege de vervuiling van de rivieren 
Aliakmonas, Axios, Loudias en Gallikos en de Golf van Thermaïkos. Indienster protesteert 
tevens tegen het opnemen van bepaalde gebieden in het netwerk Natura 2000.

Opmerkingen van de Commissie

Er dient te worden opgemerkt dat indienster zich met betrekking tot dit onderwerp al eerder 
tot de Commissie heeft gewend. De Commissie wenst de volgende opmerkingen te maken 
met betrekking tot de richtlijnen die volgens indienster geschonden worden: 

Natuurbeschermingsrichtlijnen:
Waar het gaat om het aanwijzen van gebieden (in dit geval de speciale beschermingszone 
GR1220010 en de gebieden van communautair belang GR1210002, 1220002 en 1250004) is 
de Commissie van mening dat de begrenzing daarvan overeenkomt met de criteria in Richtlijn 
79/409/EEG1 inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG2 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, en gebaseerd is op de 
beste beschikbare wetenschappelijke informatie. De beschuldigingen van indienster met 
betrekking tot een onjuiste begrenzing zijn dan ook ongegrond.

Subsidiair wil de Commissie erop wijzen dat het Hof ten aanzien van de bescherming van de 
speciale beschermingszones onlangs in het kader van een “horizontale” inbreukprocedure, dat 
wil zeggen die betrekking heeft op het ontbreken van een rechtsgrondslag voor de 
bescherming van alle door Griekenland aangewezen speciale beschermingszones, overwogen 
heeft dat de Helleense Republiek niet had voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van 
artikel 4, lid 1 en 2, van Richtlijn 79/409/EEG in samenhang met artikel 4, lid 4, eerste zin 
van de Richtlijn, zoals gewijzigd door artikel 6, lid 2 van Richtlijn 92/43/EEG (arrest van 11 
december 2008, zaak C-293-07).

Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG3:
De Commissie volgt de toepassing van de Richtlijn op de voet, in de verschillende 
uitvoeringsfasen ervan. Wanneer de Helleense Republiek zich niet aan de Richtlijn houdt, 
start de Commissie een inbreukprocedure. Ten aanzien van de door indieners genoemde 
bepalingen:

- in het kader van een inbreukprocedure en de veroordeling door het Hof (arrest van 31 
januari 2008, zaak C-264/07) heeft de Helleense Republiek voldaan aan haar verplichtingen 
uit hoofde van artikel 5.
- met betrekking tot artikel 6 hebben de Griekse autoriteiten een register van beschermde 
gebieden aangelegd. 
- ten aanzien van artikel 8 is een inbreukprocedure gestart. 

                                               
1  PB L 103 van 5.4.1979, blz.1.
2  PB L 206 van 22.7.1992, blz.7.
3  PB L 327 van 22.12.2000, blz.1.
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- waar het gaat om artikel 11 en 13 loopt de verplichting om beheerplannen op te stellen eind 
2009 af en de verplichting om programma's toe te passen eind 2012.

Richtlijn 2006/11/EG1 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke 
stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd:

De verwijzing naar het arrest van het Hof in de zaak C-384/97 is achterhaald, aangezien de 
inbreukzaak is geseponeerd in 2004, ten gevolge van het aannemen van passende 
kaderwetgeving. 

Richtlijn 91/271/EEG2 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater:
Op grond van artikel 3, lid 1 en artikel 4, lid 1 van de Richtlijn moesten alle agglomeraties 
met meer dan 15 000 i.e. uiterlijk op 31 december 2000 beschikken over een opvangsysteem 
en het geloosde stedelijk afvalwater aan een secundaire behandeling onderwerpen. Voor 
agglomeraties met 2 000 tot 15 000 i.e. was de uiterste datum voor naleving 31 december 
2005.

Wanneer er meerdere agglomeraties bestaan, kan de Commissie niet voor elke agglomeratie 
een afzonderlijke inbreukprocedure starten. De Commissie geeft prioriteit aan het starten van 
inbreukprocedures die de toepassing van bepalingen van de communautaire wetgeving in 
algemene zin betreffen.

Met betrekking tot de agglomeraties met meer dan 15 000 i.e. heeft het Hof de Helleense 
Republiek veroordeeld (arrest van 25 oktober 2007, zaak C-440/06). In december 2008 is de 
Commissie conform artikel 28 van het EG-Verdrag een inbreukprocedure gestart.

Voor agglomeraties met 2 000 tot 15 000 i.e. bestuderen de diensten van de Commissie de 
beschikbare informatie om te bepalen of zij zich houden aan de eisen uit de Richtlijn.

Ten aanzien van industrieel afvalwater wordt in het verzoekschrift niet verwezen naar 
concrete installaties uit bijlage III met meer dan 4 000 i.e.

Richtlijn 2008/1/EG3 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging:

In het verzoekschrift wordt niet verwezen naar industriële installaties uit bijlage I. Er kan dus 
geen schending worden vastgesteld.

Richtlijn 2001/42/EG4  betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's: 

In het verzoekschrift wordt verwezen naar een onderzoek dat niet zou zijn beoordeeld. De 

                                               
1  PB L 64 van 4.3.2006, blz.52.
2  PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40.
3  PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
4  PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
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Richtlijn heeft geen betrekking op onderzoeken, maar op plannen en programma's. Er kan dus 
geen schending worden vastgesteld.

Richtlijn 2004/35/EG1 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen 
en herstellen van milieuschade:
De gebeurtenissen die in het verzoekschrift genoemd worden, hebben plaatsgevonden voor 
30-4-2007, dat wil zeggen voor de nalevingsdatum van de Richtlijn. Bovendien wordt in het 
verzoekschrift in algemene zin verwezen naar milieuschade, zonder dat de omvang en het 
belang ervan nader worden omschreven. Er zij op gewezen dat de schade concreet en 
meetbaar moet zijn en dat er een oorzakelijk verband moet worden gelegd tussen de schade en 
de genoemde verontreiniger(s).
Verordening (EG) nr. 1698/20052 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1974/20063 van de 
Commissie:
Bij de Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
worden algemene bepalingen voor programmering vastgesteld, worden de doelstellingen 
bepaald aan de verwezenlijking waarvan het beleid inzake plattelandsontwikkeling moet 
bijdragen en worden de prioriteiten en de maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
vastgesteld.
De lidstaten stellen in overeenstemming met de communautaire en nationale prioriteiten
programma’s voor plattelandsontwikkeling op en dienen bij de Commissie voor elk 
programma een voorstel in. De Commissie beoordeelt de voorgestelde programma’s op basis 
van hun consistentie met de communautaire strategische richtlijnen, het nationaal strategisch 
plan en Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad.

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het 
implementeren van programma’s voor plattelandsontwikkeling na goedkeuring door de 
Europese Commissie. De voortgang, efficiëntie en uitwerking van de programma’s voor 
plattelandsontwikkeling worden gemeten door middel van indicatoren betreffende de 
uitgangssituatie en de financiële uitvoering, de output, de resultaten en de impact. Het 
gemeenschappelijke toezicht- en evaluatiekader wordt in samenwerking met de Commissie 
opgesteld.
In overeenstemming met het bovenstaande heeft Griekenland het nationaal strategisch plan 
voor plattelandsontwikkeling en het ontwikkelingsplan voor het platteland opgesteld en deze 
ingediend bij de Commissie. Het plan is goedgekeurd door Besluit C(2007)6015 van 
29.11.2007.
De beheers- en controlefuncties van het programma vallen onder de verantwoordelijkheid van 
een bevoegde nationale instantie die er tevens voor zorgt dat deze systemen gedurende de 
periode van het programma doeltreffend functioneren, waarbij dient te worden voldaan aan 
het relevante nationale en communautaire wettelijk kader.
De resultaten van het programma worden vastgelegd in het jaarlijks voortgangsverslag dat 

                                               
1  PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
2  PB L277 van 20.09.2005, blz. 1
3  PB L 368 van 15.12.2006, blz. 15.
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door de lidstaat wordt opgesteld en bij de Commissie wordt ingediend. De jaarresultaten van 
de implementatie worden door de Commissie en de lidstaat gezamenlijk bestudeerd en 
besproken. Indien het noodzakelijk wordt geacht, wordt actie ondernomen om te voldoen aan 
de doelstellingen van het programma voor plattelandsontwikkeling en om te zorgen voor 
duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden.

Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat ofwel geen enkele schending kan worden vastgesteld
(Richtlijnen 79/409/EEG, 92/43/EEG, 2006/11/EG, 2008/1/EG, 2001/42/EG, 2004/35/EG, 
Verordeningen (EG) 1698/2005 en 1974/2006) ofwel de Commissie de noodzakelijke 
maatregelen heeft genomen, in het bijzonder door middel van horizontale inbreukprocedures 
(Richtlijnen 2000/60/EG, 91/271/EEG). Deze conclusies zijn op 17 maart 2008 en 23 april 
2008 ook per brief aan indienster meegedeeld, in het kader van een briefwisseling tussen hen 
en de diensten van de Commissie. Op deze brieven heeft indienster niet gereageerd.

Nu er geen sprake is van schending van de communautaire milieuwetgeving, is de Commissie 
van mening dat deze situatie door het nationale recht beheerst wordt en onder de 
verantwoordelijkheid van de Griekse autoriteiten valt.


