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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0976/2008, ingiven av Sofia Papalexiou (grekisk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare en person, om de grekiska myndigheternas 
underlåtenhet att uppfylla bestämmelserna i en rad EU-rättsakter på miljöområdet 
i samband med föroreningsbekämpningsåtgärder i området kring flera 
avrinningsområden och kustområden i norra Grekland

1. Sammanfattning av framställningen

Med hänvisning till bestämmelserna i en rad EU-rättsakter på miljöområdet kritiserar 
framställaren de grekiska myndigheternas bristande efterlevnad av dessa bestämmelser i 
samband med föroreningsbekämpningsåtgärder i området kring floderna Axios, Aliakmonas, 
Loudias och Gallikos avrinningsområden i norra Grekland samt i kustområdena vid 
Thermaïkosbukten. Framställaren påpekar dessutom att detta även hindrar ett effektivt 
genomförande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och kommissionens 
förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). Framställaren, som företräder ca 5 000 grekiska 
risproducenter, ber därför Europaparlamentet att tillsammans med kommissionen vidta de 
åtgärder som krävs för att se till att de grekiska myndigheterna följer gällande EU-lagstiftning 
på området

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 1 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Framställaren, som företräder flera risproducenter, hävdar att gemenskapslagstiftningen 
överträds i och med att floderna Aliakmonas, Axios, Loudias och Gallikos, samt 
kustområdena vid Thermaïkosbukten förorenas. Framställaren protesterar också mot att vissa 
zoner tas med inom ramen för Natura 2000.

Kommissionens kommentarer

Det är viktigt att påpeka att framställaren redan har vänt sig till kommissionen angående 
denna fråga. Följande kommentarer formulerar kommissionen med utgångspunkt i de direktiv 
som framställaren anser ha överträtts.

Naturskyddsdirektiv

När det gäller utnämningen av områdena (i föreliggande fall det speciella skyddsområdet 
GR1220010 och SCI-områdena GR1210002, 122002, 1250004), anser kommissionen att 
områdena har avgränsats i enlighet med de kriterier som etablerats i direktiv 79/409/EEG1 om 
bevarande av vilda fåglar och direktiv 92/43/EEG2 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter, och att detta har skett på vetenskaplig grund. Det stämmer således inte, vilket 
framställaren hävdar, att avgränsningen har skett på ett felaktigt sätt. 

För det andra vill kommissionen, när det gäller skydd av särskilda skyddsområden, erinra om 
att domstolen, efter ett horisontellt överträdelseförfarande, det vill säga en procedur som 
hänvisar till frånvaron av en skyddslagstiftning för alla särskilda skyddsområden som har 
utnämnts av Grekland, har bedömt att Republiken Grekland hade brutit mot sina skyldigheter 
i enlighet med artikel 4.1 och 4.2. i direktiv 79/409/EEG, och mot första meningen i 
artikel 4.4, i dess lydelse enligt artikel 6.2 i direktiv 92/43/EEG (dom av 
den 11 december 2008 i mål C-293/07).

Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG3:

Kommissionen följer nära tillämpningen av direktivet och de olika åtgärder som vidtas för att 
verkställa detta. När Republiken Grekland inte följer reglerna inleder kommissionen 
överträdelseförfaranden. Det gäller de bestämmelser som åberopas av framställaren.

– Till följd av ett överträdelseförfarande och ett domstolsavgörande (dom av 
den 31 januari 2008 i mål C-264/07), uppfyller Republiken Grekland skyldigheterna enligt 
artikel 5. 

– När det gäller artikel 6 har de grekiska myndigheterna etablerat en förteckning över 
särskilda skyddsområden. 

– När det gäller artikel 8 har ett överträdelseförfarande inletts. 

                                               
1 EGT L 103, 5.4.1979, s. 1.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
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– När det gäller artiklarna 11 och 13, går skyldigheten att upprätta en förvaltningsplan ut i 
slutet av 2009 och skyldigheten att tillämpa programmen i slutet av 2012.

Direktiv 2006/11/EG1 av den 15 februari 2006 om förorening genom utsläpp av vissa farliga 
ämnen i gemenskapens vattenmiljö:

Hänvisningen till domstolsavgörandet i mål C-384/97 är felaktigt, eftersom överträdelsen har 
klassificerats 2004, efter att man antagit en adekvat rättslig ram.

Rådets direktiv 91/271/EEG2 av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse:

Enligt artiklarna 3.1 och 4.1 i direktivet skulle alla tätorter med mer än 15 000 pe 
(personekvivalenter) senast den 31 december 2000 förfoga över ett system för insamling och 
låta avloppsvatten från hushåll i städerna genomgå en andra rening. För tätorter med mellan 
2 000 och 15 000 pe skulle detta göras senast den 31 december 2005.

Om det rör sig om flera tätorter är kommissionen inte i stånd att inleda enskilda 
överträdelseförfaranden för varje tätort. Kommissionen prioriterar överträdelseförfaranden 
som på ett övergripande sätt riktar sig mot tillämpningen av gemenskapslagstiftningens 
bestämmelser. 

När det gäller tätorter med mer än 15 000 pe har domstolen fördömt Republiken Grekland 
(dom av den 25 oktober 2007 i mål C-440/06). I december 2008 har kommissionen inlett ett 
överträdelseförfarande i enlighet med artikel 228 i EG-fördraget.

För tätorter som har mellan 2 000 och 15 000 pe undersöker kommissionens avdelningar den 
information som finns tillgänglig för att konstatera om dessa efterlever direktivets krav. 

När det gäller industriavloppsvatten, hänvisas inte i framställningen till några konkreta 
anläggningar från bilaga III med fler än 4 000 pe.

Direktiv 2008/1/EG3 av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar:

Framställaren hänvisar inte till industriella anläggningar från bilaga I. Det kan således inte ha 
förekommit någon överträdelse. 

Direktiv 2001/42/EG4 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan: 

                                               
1 EUT L 64, 4.3.2006, s. 52.
2 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.
3 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
4 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
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I framställningen hänvisas till en studie som ännu inte har varit föremål för granskning. 
Direktivet rör dock inte studier utan planer och program. Det kan således inte ha förekommit 
någon överträdelse. 

Direktiv 2004/35/EG1 av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa 
miljöskador
:
Händelserna som nämns i framställningen ägde rum före den 30 april 2007, det vill säga före 
den tidpunkt som fastställts för uppnående av målen. Dessutom hänvisar framställningen till 
skador på miljön i allmänhet utan att förtydliga deras omfattning och betydelse. Man måste 
komma ihåg att skadan måste vara konkret och mätbar och att ett orsakssamband måste kunna 
fastställas mellan skadan och den identifierade förorenaren.

Rådets förordning (EG) nr 1698/20052 och kommissionens förordning (EG) nr 1974/20063:

I rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling fastslås 
generella regler för programplaneringen. Här definieras även vilka mål politiken för 
landsbygdsutveckling ska sträva efter liksom vilka prioriteringar som ska göras och vilka 
åtgärder som ska vidtas när det gäller landsbygdsutveckling. 

Med beaktande av prioriteringar såväl på gemenskapsnivå som på nationell nivå upprättar 
medlemsstaterna jordbruksutvecklingsprogram och lämnar in förslag till kommissionen för 
varje program. Kommissionen utvärderar de föreslagna programmen på grundval av deras 
överensstämmelse med gemenskapens strategiska riktlinjer, den nationella strategiska planen 
och rådets förordning (EG) nr 1698/2005. 

I enlighet med subsidiaritetsprincipen ansvarar medlemsstaterna för att genomföra 
landsbygdsutvecklingsprogrammen efter godkännande av Europeiska kommissionen. 
Landsbygdsutvecklingsprogrammens framsteg, effektivitet och ändamålsenlighet mäts genom 
indikatorer kopplade till utgångsläge, finansiellt genomförande, resultat och, effekter. Den 
gemensamma ramen för övervakning och utvärdering arbetas fram i samarbete med 
kommissionen.

Grekland har, genom att följa ovanstående, tagit fram den nationella strategiska 
utvecklingsplanen och planen för jordbrukets och landsbygdens utveckling och lämnat in dem 
till kommissionen. Programmet godkändes genom beslut K(2007)6015, 29.11.2007. 

Ett behörigt nationellt organ ansvarar för programmets förvaltnings- och kontrollfunktioner, 
vilket även säkerställer att dessa fungerar effektivt genom hela programperioden och att 
relevant lagstiftning på nationell nivå och gemenskapsnivå respekteras. 

Programmets resultat dokumenteras i den årliga framstegsrapport som utarbetas av 
medlemsstaten och lämnas in till kommissionen. Det årliga resultatet av genomförandet 

                                               
1 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 EUT L 277, 20.09.2005, s. 1.
3 EUT L 368, 15.12.2006, s. 15.
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undersöks och diskuteras av kommissionen tillsammans med medlemsstaten och åtgärder kan 
vidtas om det bedöms som nödvändigt för att uppfylla de mål som satts upp i 
landsbygdsutvecklingsprogrammet och för att garantera en hållbar utveckling av landsbygden.

Slutsats

Med utgångspunkt i ovanstående uppgifter framkommer det att det antingen inte har skett 
någon överträdelse av direktiven 79/409/EEG, 92/43/EEG, 2006/11/EG, 2008/1/EG, 
2001/42/EG, 2004/35/EG, förordningarna (EG) nr 1698/2005 och nr 1974/2006) eller att 
kommissionen har vidtagit nödvändiga åtgärder, särskilt genom horisontella 
överträdelseförfaranden (direktiven 2000/60/EG och 91/271/EEG). Dessa slutsatser har även 
meddelats framställaren per brev den 17 mars 2008 och den 23 april 2008, inom ramen för en 
korrespondens mellan denne och kommissionens avdelningar. Framställaren har inte besvarat 
dessa brev. 

Om det inte föreligger någon överträdelse av gemenskapens miljölagstiftning anser 
kommissionen att detta rör sig om en fråga som ska avgöras enligt nationell rätt och som 
faller under de grekiska myndigheternas ansvar.


