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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

- Petycja nr 261/2001 złożona przez Stellę Zacharię (Grecja), w imieniu 
stowarzyszenia „Akcja Zante na rzecz ochrony natury i kultury”, w sprawie 
ochrony żółwia morskiego Caretta caretta w zatoce Lagana (Zante), nad którą 
składająca petycję mieszka

- Petycja nr 404/2001 złożona przez Marię Vitsou (Grecja), w sprawie braku 
poszanowania prawa do własności prywatnej w przepisach mających na celu 
ochronę żółwi morskich Caretta caretta

1. Streszczenie petycji nr 261/2001

Składająca petycję podkreśla, że podjęte przez państwo greckie działania, mające na celu 
ochronę zatoki Lagana na wyspie Zante, biotopu i miejsca rozrodu żółwi morskich 
Caretta caretta, są przesadne. W ich wyniku naruszane są prawa dotyczące życia, pracy 
i własności mieszkańców regionu. Składająca petycję zapewnia, że lokalna ludność 
i żółwie od wielu lat harmonijnie współistnieją. Jednakże obecnie w związku 
z utworzeniem parku morskiego i przeznaczeniem ogromnych obszarów prywatnych na 
ochronę żółwia morskiego, mieszkańcy znajdują się w niekorzystnej sytuacji, ponieważ 
nie mogą użytkować terenów będących ich własnością.

Streszczenie petycji nr 404/2001

Składająca petycję odwołuje się do przepisów obowiązujących na greckiej wyspie 
Zakinthos, które chronią żółwie morskie Caretta-caretta. Składająca petycję popiera 
skuteczną ochronę tego gatunku, ale uważa, że greckie władze stosując owe przepisy, 
naruszają prawo prywatnej własności i pozbawiają lokalną ludność możliwości 
gospodarczego użytkowania swoich ziem.

INFORMACJE:

– Składająca petycję przedłożyła również petycję nr 388/1988 w sprawie konfiskaty dóbr 
na wyspie Zakinthos w celu ochrony żółwi karetta. Została ona rozpatrzona podczas 
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posiedzeń w dniach 27-28 listopada 1989 r. oraz 22-23 stycznia 1990 r. i została 
zamknięta na podstawie pisemnej odpowiedzi Komisji.

– Petycja 261/2001 dotyczy tej samej kwestii.
– Pisemne pytanie E-0465/01 Antoniosa Trakatellisa i Rodiego Kratsa-Tsagaropoulou do 

Komisji dotyczące prawodawstwa i wspólnotowych przepisów dotyczących ochrony 
tych żółwi (Caretta caretta) również dotyczy kwestii poruszonej przez składającą petycję.

2. Dopuszczalność

Petycję nr 261/2001 uznano za dopuszczalną w dniu 13 sierpnia 2001 r., petycję nr 
404/2001 uznano za dopuszczalną w dniu 19 września 2001 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 175 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 30 listopada 2001 r.

„W załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG1 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory, żółw morski Caretta caretta jest wymieniony jako gatunek 
priorytetowy, ważny dla Wspólnoty, którego ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych 
obszarów ochrony. Dla tych obszarów, stanowiących część sieci NATURA 2000, która 
została utworzona na mocy powyższej dyrektywy, art. 6 ust. 1 stanowi, że Państwa 
Członkowskie tworzą konieczne środki ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka 
potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych terenów, 
bądź zintegrowane z innymi planami rozwoju, oraz odpowiednie środki ustawowe, 
administracyjne lub umowne, odpowiadające ekologicznym wymaganiom typów siedlisk 
przyrodniczych, wymienionych w załączniku I lub gatunków, wymienionych w 
załączniku II żyjących na tych terenach. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego samego artykułu 
Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na 
specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały 
wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do 
celów niniejszej dyrektywy.

Żółw morski Caretta caretta jest również wymieniony w załączniku IV do dyrektywy 
92/43/EWG. W odniesieniu do tych gatunków, art. 12 ust. 1 dyrektywy nakłada na 
Państwa Członkowskie obowiązek podjęcia wymaganych środków w celu ustanowienia 
systemu ścisłej ochrony w naturalnym zasięgu tych gatunków. Taki system ścisłej 
ochrony obejmuje między innymi zakaz celowego niepokojenia tych gatunków, w 
szczególności podczas okresu rozrodu, wychowu młodych, snu zimowego i migracji oraz 
zakaz pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku. 

Zatoka Laganas na wyspie Zakynthos jest dla tego gatunku najważniejszym terenem 
rozrodu na Morzu Śródziemnym. Z tego powodu zaproponowano, aby zgodnie z 
dyrektywą 92/43/EWG obszar ten został wyznaczony jako obszar ważny dla Wspólnoty, 
mając na względzie objęcie go siecią NATURA 2000.

Uznawszy, że władze greckie nie podjęły działań koniecznych do zapewnienia skutecznej 
ochrony żółwia Caretta caretta w zatoce Laganas na wyspie Zakynthos, Komisja, w dniu 

  
1 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r., Dziennik Urzędowy nr L 206 z 22 lipca 1992 r., str. 7.



CM\595192PL.doc 3/12 PE 311.540 rev.IV

PL

17 marca 2000 r., wniosła sprawę do Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-103/2000). 

Dnia 25 października 2001 r. rzecznik generalny wydał w tej sprawie opinię, w pełni 
potwierdzając stanowisko Komisji. Zaproponował Trybunałowi Sprawiedliwości 
stwierdzenie, że nie podejmując w odpowiednim czasie wymaganych środków w celu 
ustanowienia i wdrożenia skutecznego systemu ścisłej ochrony żółwia morskiego Caretta 
caretta na wyspie Zakynthos, w celu uniknięcia jakiegokolwiek niepokojenia tego 
gatunku zwłaszcza podczas okresu składania jaj, jak również wszelkich działań 
mogących uszkodzić lub zniszczyć jego tereny rozrodu, Republika Grecka nie wypełniła 
spoczywających na niej obowiązków wynikających z art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy 
92/43/EWG.

Należy przypomnieć, że żółw Caretta caretta składa jaja jedynie co dwa, trzy lata. W 
Grecji okres składania jaj rozpoczyna się pod koniec maja i trwa do końca sierpnia. 
Żółwica wychodzi z morza w nocy, kierując się na najbardziej suchy obszar plaży, gdzie 
kopie dołek, do którego składa średnio 120 jaj, a następnie wraca do morza. Po dwóch, 
trzech miesiącach z jaj wykluwają się małe, które wygrzebują się z piasku i kierują w 
stronę morza. Ta podróż jest najważniejszym etapem ich życia i musi odbyć się bez 
pomocy. Małe żółwie są bezbronne i wiele z nich ginie. 

Według Komisji, poza naturalnymi przeszkodami, podstawowymi utrudnieniami dla 
rozwoju gatunku Caretta caretta są niekontrolowane działania człowieka, w 
szczególności te związane z intensywną turystyką. Głównymi konsekwencjami 
niezrównoważonego rozwoju turystycznego w zatoce Laganas, stanowiącej podstawowe 
europejskie siedlisko żółwia, są: zniszczenie plaż wykorzystywanych przez te zwierzęta 
do składania jaj, obrażenia spowodowane przez łodzie, rowery wodne i ludzi, obecność
na plaży pojazdów, śmieci, znacznej liczby parasoli, leżaków i nielegalnych budowli. Nie 
ma zatem wątpliwości, że działania związane z niekontrolowaną turystyką niszczą bądź 
pogarszają stan plaż służących gatunkowi do rozrodu, a zagospodarowanie plaż i wyspy,
służące rekreacji lub rozrywce turystów, zakłóca składanie jaj, wylęg i wędrówkę 
nowowyklutych żółwi w kierunku morza. Republika Grecka nie zaprzecza powyższym 
stwierdzeniom, co wynika z opinii rzecznika generalnego w tej sprawie (zob. punkty 21-
25 opinii w sprawie C-103/2000).

Przyjęcie dekretu prezydenckiego z grudnia 1999 r. ustanawiającego system ścisłej 
ochrony żółwia i powołującego organ odpowiedzialny za park morski Zakynthos bez 
wątpienia stanowi istotny krok w kierunku ochrony gatunku. Jednak aby te ramy prawne 
o charakterze prewencyjnym były rzeczywiście skuteczne i aby zapewnić trwałą ochronę 
Caretta caretta w przyszłości, organ odpowiedzialny za park morski Zakynthos musi mieć 
strukturę i środki finansowe odpowiednie do powierzonego mu zadania. Oprócz 
powyższego, na miejscu należy wprowadzić konkretne środki służące ochronie tego
gatunku, jak np. nadzór nad plażami rozrodu, przestrzeganie przepisów dotyczących 
obecności parasoli i leżaków na plaży oraz łodzi i rowerów wodnych na morzu.

Ze względu na powyższe oczywiste jest, że środki przewidziane przez Republikę Grecką 
są konieczne do ochrony żółwia morskiego Caretta caretta. Oczywiście zastosowane 
przez państwo działania i środki praktyczne muszą zachowywać równowagę pomiędzy 
ochroną środowiska naturalnego a zrównoważonym rozwojem turystycznym 
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i gospodarczym wyspy oraz prawem własności. Jednakże prawo Państw 
Członkowskich do sprzyjania wykorzystywaniu swoich zasobów turystycznych oraz 
prawo mieszkańców do gospodarczego użytkowania swojej własności nie może stać 
w sprzeczności z długoterminowym zachowaniem w drodze stosowania środków ochrony 
ścisłej gatunku priorytetowego ważnego dla Wspólnoty, jakim jest żółw morski Caretta 
caretta.

W celu uwzględnienia gospodarczych praw mieszkańców, w tym ich prawa własności, 
władze greckie poinformowały Komisję, że przyjmą ogólny dekret prezydencki 
zawierający przepisy finansowe dla wszystkich terenów naturalnych, które podlegają w 
Grecji ochronie. Ponadto ogłosiły, że zamierzają przygotować też szczegółowy dekret 
prezydencki dotyczący rekompensat koniecznych w przypadku narodowego parku 
morskiego Zakynthos. Ewentualne środki kompensacyjne, takie jak wywłaszczenie, 
serwituty, zamiana terenów i in., które stanowią istotny warunek praktycznego 
funkcjonowania parku, mają być finansowane z funduszy krajowych – bez 
współfinansowania wspólnotowego. Oczywiste jest, że środki te z jednej strony muszą 
być zgodne z systemem ścisłej ochrony gatunku Caretta caretta, a z drugiej, nie mogą 
naruszać zasady proporcjonalności, według której Republika Grecka może podejmować 
jedynie działania właściwe i konieczne do realizacji zamierzonego celu.”

4. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 16 lipca 2002 r.

Obydwie petycje dotyczą przyjęcia przez Republikę Grecką przesadnych środków 
ochrony żółwia morskiego Caretta caretta na wyspie Zakynthos.

W załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG1 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory żółw morski Caretta caretta jest wymieniony jako gatunek 
priorytetowy, ważny dla Wspólnoty, którego ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych 
obszarów ochrony. Dla tych obszarów, stanowiących część sieci NATURA 2000, art. 6 
ust. 1 nakłada na Państwa Członkowskie szereg obowiązków służących uniknięciu 
pogorszenia się ich stanu.

Dodatkowo w zakresie, w jakim żółw morski Caretta caretta jest wymieniony w 
załączniku IV do dyrektywy 92/43/EWG, art. 12 nakłada na Państwa Członkowskie 
obowiązek podjęcia wymaganych środków w celu ustanowienia systemu ścisłej ochrony.

Zatoka Laganas na wyspie Zakynthos jest dla tego gatunku najważniejszym terenem 
rozrodu na Morzu Śródziemnym. Z tego powodu zaproponowano, aby zgodnie z 
dyrektywą 92/43/EWG obszar ten został wyznaczony jako obszar ważny dla Wspólnoty, 
mając na względzie objęcie go siecią NATURA 2000.

Równocześnie w ostatnich latach w regionie ma miejsce intensywny rozwój turystyki, co 
też prowadzi do wywierania znaczącej presji na plaże rozrodu żółwi oraz na większy 
obszar morski.

Problemy te zostały zasygnalizowane przez Radę Europy w ramach konwencji 

  
1 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r., Dziennik Urzędowy nr L 206 z 22 lipca 1992 r., str. 7.
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berneńskiej. Władze greckie zobowiązały się do ich rozwiązania.

Uznawszy, że władze greckie nie podjęły działań koniecznych do zapewnienia skutecznej 
ochrony żółwia Caretta caretta w zatoce Laganas na wyspie Zakynthos, Komisja 
rozpoczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Wspólnoty przewidziane w 
art. 226 Traktatu oraz ostatecznie wniosła sprawę do Trybunału Sprawiedliwości (sprawa 
C-103/2000).

W decyzji z dnia 30 stycznia 2002 r. Trybunał przyjął argumenty komisji i skazał Grecję 
za naruszenie art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy 92/43/EWG. Zgodnie z sentencją 
wyroku „nie podejmując w odpowiednim czasie wymaganych środków w celu 
ustanowienia i wdrożenia skutecznego systemu ścisłej ochrony żółwia morskiego Caretta 
caretta na wyspie Zante w celu uniknięcia jakiegokolwiek celowego niepokojenia tego 
gatunku zwłaszcza podczas okresu rozrodu, jak również wszelkich działań mogących 
uszkodzić lub zniszczyć jego tereny rozrodu, Republika Grecka nie wypełniła 
spoczywających na niej obowiązków wynikających z art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy 
92/43/EWG.” Zgodnie z art. 228 Traktatu Republika Grecka musi podjąć wszelkie 
działania konieczne, by zastosować się do wyroku Trybunału.

W celu zastosowania się do zarzutów zgłoszonych przez Komisję, władze greckie 
przyjęły z opóźnieniem, w dniu 22 grudnia 1999 r., dekret prezydencki kwalifikujący 
tereny lądowe i morskie zatoki Laganas oraz wyspy Strofada jako narodowy park morski,
a strefy przybrzeżne gmin Zante i Laganas jako park regionalny. Ponadto, w ramach 
pisemnej procedury przed Trybunałem, władze greckie zasygnalizowały, że utworzyły 
komisję odpowiedzialną za stworzenie szczegółowego dekretu prezydenckiego 
o charakterze ogólnym, zawierającego przepisy finansowe dla wszystkich terenów 
naturalnych, które podlegają w Grecji ochronie. Poza tym poinformowały również 
o zamiarze wydania trzeciego dekretu prezydenckiego w sprawie rekompensat 
związanych z parkiem morskim Zante. Dodatkowo władze greckie zapowiedziały szereg 
środków mających na celu ochronę gatunku.

Wszystkie zastosowane przez Republikę Grecką środki muszą zachowywać równowagę 
pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zrównoważonym rozwojem turystycznym 
i gospodarczym wyspy oraz prawem własności. Należy pamiętać, że art. 295 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, że Traktat nie przesądza w niczym 
systemu własności w Państwach Członkowskich. Republika Grecka ma zatem prawo 
wspierać rozwój gospodarczy i turystyczny wyspy, a mieszkańcy Zakynthos mają prawo 
użytkować swoją własność. 

Należy również zauważyć, że Republika Grecka może przyjąć środki wzmożonej 
ochrony, pod warunkiem, że będą one zgodne z Traktatem i z dyrektywą.

Jednakże prawa te nie mogą stać w sprzeczności z długoterminowym zachowaniem 
gatunku priorytetowego, ważnego dla Wspólnoty, jakim jest żółw morski Caretta caretta
w drodze stosowania środków ochrony ścisłej. Wszystkie działania, jakie zostały podjęte, 
lub jakie będą podjęte w przyszłości, w tym środki kompensacyjne, muszą mieć na celu 
wykonanie wyroku Trybunału i zachowanie zgodności z dyrektywą 92/43/EWG.
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5. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 21 października 2003 r.

Obydwie petycje dotyczą przyjęcia przez Republikę Grecką nadmiernych środków 
ochrony żółwia morskiego Caretta caretta na wyspie Zakynthos.

Uznawszy, że władze greckie nie podjęły działań koniecznych do zapewnienia skutecznej 
ochrony żółwia Caretta caretta w zatoce Laganas na wyspie Zakynthos, Komisja wniosła
sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

W decyzji z dnia 30 stycznia 2002 r.1 (sprawa C-103/2000) Trybunał przyjął argumenty 
komisji i skazał Grecję za naruszenie art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy 92/43/EWG 2. 
Zgodnie z sentencją wyroku, nie podejmując w odpowiednim czasie wymaganych 
środków w celu ustanowienia i wdrożenia skutecznego systemu ścisłej ochrony żółwia 
morskiego Caretta caretta na wyspie Zakynthos w celu uniknięcia jakiegokolwiek 
celowego niepokojenia tego gatunku zwłaszcza podczas okresu rozrodu, jak również 
wszelkich działań mogących uszkodzić lub zniszczyć jego tereny rozrodu, Republika 
Grecka nie wypełniła spoczywających na niej obowiązków wynikających z art. 12 ust. 1 
lit. b) i d) dyrektywy 92/43/EWG. Zgodnie z art. 228 Traktatu Republika Grecka musi 
podjąć wszelkie działania konieczne, by zastosować się do wyroku Trybunału.

Na mocy art. 228 Traktatu WE Republika Grecka jest zobowiązana podjąć wszelkie 
działania, których wymaga zastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości. 
Uznawszy, że władze greckie nie podjęły wszystkich działań koniecznych do 
zastosowania się do wyroku Trybunału, Komisja rozpoczęła postępowanie w sprawie 
naruszenia przepisów Wspólnoty przewidziane w art. 228 Traktatu WE i skierowała 
wezwanie do usunięcia uchybienia do Republiki Greckiej.

W odpowiedzi na tę opinię władze greckie opisały podjęte działania i poczynione 
postępy. Aby sprawdzić, czy przyjęły one wystarczające ramy prawne oraz czy podjęły 
konkretne środki ochrony żółwia, Komisja odbyła na wyspie Zakynthos drugą wizytę (7-9
września 2003 r.).

Okazało się, że pomimo poczynionych postępów, podjęte działania nie tylko nie są 
przesadne, jak twierdzą składające petycję, ale że władze greckie nie podjęły wszystkich 
środków w celu ustanowienia i wdrożenia skutecznego systemu ścisłej ochrony żółwia 
morskiego Caretta caretta na wyspie Zakynthos.

Działając zgodnie z wyrokiem Trybunału, władze greckie muszą zachowywać 
równowagę pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zrównoważonym rozwojem 
turystycznym i gospodarczym wyspy. Republika Grecka ma bowiem prawo wspierać 
rozwój gospodarczy i turystyczny wyspy, a mieszkańcy Zakynthos mają prawo 
użytkować swoją własność. Jednakże prawa te nie mogą stać w sprzeczności z 
długoterminowym zachowaniem w drodze stosowania środków ochrony ścisłej gatunku 
priorytetowego, ważnego dla Wspólnoty, jakim jest żółw morski Caretta caretta. 

  
1 Wyrok z dnia 30 stycznia 2002 r., Komisja przeciwko Republice Greckiej, C-103/00, Rec. str.1147.
2 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
Dz.U. L 206 z 22.07.1992, str. 7.
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Wszystkie działania, jakie zostały podjęte, lub jakie będą podjęte w przyszłości, w tym 
środki kompensacyjne, muszą mieć na celu wykonanie wyroku Trybunału i zachowanie 
zgodności z dyrektywą 92/43/EWG.

Poza tym należy zauważyć, że Komisja nie dysponuje kompetencjami w zakresie prawa 
własności. Zgodnie z art. 295 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nie 
przesądza on w żaden sposób o systemie własności w Państwach Członkowskich. 
Równocześnie nie należy zapominać, że art. 176 Traktatu nie zabrania Republice 
Greckiej przyjęcia środków wzmożonej ochrony, pod warunkiem, że będą one zgodne z 
Traktatem i z dyrektywą.

Z powyższego wynika, że w omawianym przypadku zakres interwencji Komisji 
ogranicza się do egzekwowania wyroku Trybunału i stosowania dyrektywy 92/43/EWG.

6. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 29 kwietnia 2004 r.

1. Wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Caretta caretta
W wyroku z dnia 30 stycznia 2002 r., uznawszy, że Grecja nie podjęła wymaganych środków 
w celu ustanowienia i wdrożenia skutecznego systemu ścisłej ochrony żółwia morskiego 
Caretta caretta na wyspie Zakynthos w celu uniknięcia jakiegokolwiek celowego 
niepokojenia tego gatunku zwłaszcza podczas okresu rozrodu, jak również wszelkich działań 
mogących uszkodzić lub zniszczyć jego tereny rozrodu1, Trybunał skazał Grecję za 
naruszenie art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy 92/43/EWG 2. 

Zgodnie z art. 228 Traktatu WE Republika Grecka jest zobowiązana podjąć wszelkie 
działania, których wymaga zastosowanie się do wyroku Trybunału. W omawianym 
przypadku interwencja Komisji ogranicza się do egzekwowania wyroku Trybunału 
i stosowania dyrektywy 92/43/EWG.

Wykonując wyrok Trybunału, władze greckie muszą zachowywać równowagę pomiędzy 
ochroną środowiska naturalnego a zrównoważonym rozwojem turystycznym i gospodarczym 
wyspy oraz prawem mieszkańców do użytkowania swojej własności. Jednakże prawa te nie 
mogą stać w sprzeczności z długoterminowym zachowaniem w drodze stosowania środków 
ochrony ścisłej gatunku priorytetowego, ważnego dla Wspólnoty, jakim jest żółw morski 
Caretta caretta. Wszystkie podjęte działania muszą mieć na celu wykonanie wyroku 
Trybunału i zachowanie zgodności z dyrektywą 92/43/EWG.
Aby sprawdzić, czy władze greckie podjęły konkretne środki ochrony żółwia, delegacje 
Komisji udały się dwukrotnie na miejsce (ostatnia wizyta miała miejsce we wrześniu 2003 r.), 
jak również poruszyły tę kwestię podczas ostatniego posiedzenia dotyczącego stosowania 
w Grecji prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska naturalnego, jakie 
miało miejsce w październiku 2003 r. w Atenach.

Komisja uważa, że działania podjęte przez władze greckie są dalekie od przesadnych, jak 
utrzymują składające petycje. Jednakże Posłowie do Parlamentu Europejskiego w swoim 

  
1 Wyrok z dnia 30 stycznia 2002 r., Komisja przeciwko Republice Greckiej, C-103/00, Rec. str.1147.
2 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

Dz.U. L 206 z 22.07.1992, str. 7.
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ostatnim sprawozdaniu wyrażają taką właśnie opinię. Dekret prezydencki z 1999 r., na mocy 
którego utworzono Narodowy Park Morski Zakynthos oraz organ nim zarządzający, 
ustanawia system ochrony żółwia. Mimo to, aby te ramy prawne o charakterze prewencyjnym 
były realnie skuteczne, Grecja musi wdrożyć środki ochrony mające na celu długoterminowe 
zachowanie gatunku.

Uznawszy, że władze greckie nie podjęły wszystkich działań koniecznych do zastosowania 
się do wyroku Trybunału, Komisja rozpoczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów 
Wspólnoty przewidziane w art. 228 Traktatu WE. Od czasu rozpoczęcia postępowania 
w sprawie naruszenia przepisów Wspólnoty władze greckie podjęły wiele środków służących 
temu celowi; należy tu zwłaszcza wymienić przyjęcie aktów wykonawczych do dekretu 
prezydenckiego, wyznaczenie morskiego obszaru parku i nadzór nad nim, informowanie
społeczeństwa. Równocześnie organ zarządzający funkcjonuje w sposób satysfakcjonujący, 
a nadzór nad miejscami reprodukcji gatunku, z wyjątkiem Daphni, okazał się skuteczny, 
ponieważ przypadki naruszania dekretu prezydenckiego podlegają sankcjom.

Pomimo tych znacznych postępów, władze greckie muszą po pierwsze zatwierdzić plan 
zagospodarowania parku oraz uregulowania działalności w strefie B, obejmującej wysepkę 
Marathonissi, a po drugie wytyczyć granice plaży Daphni w stosunku do morza 
terytorialnego, co powinno rozwiązać konflikty związane z własnością. 

Obydwie składające petycje skarżą się na drastyczny, ich zdaniem, charakter środków 
mających na celu ochronę żółwia Caretta caretta na wyspie Zakynthos, z powodu ograniczeń, 
które uznają za przesadne w odniesieniu do ich praw własności. Należy jednakże podkreślić, 
że wszelkie ewentualne rekompensaty dla prawnych właścicieli poszkodowanych przez 
wprowadzenie systemu ochrony Caretta caretta wchodzą w zakres kompetencji władz 
greckich.

Środków kompensacyjnych nie dotyczy bowiem ani wyrok Trybunału, ani dyrektywa 
92/43/EWG. Jednakże zgodnie z art. 295 Traktatu WE nie przesądza on w niczym systemu 
własności w Państwach Członkowskich. Równocześnie należy pamiętać, że art. 176 Traktatu 
nie zabrania Grecji przyjęcia środków wzmożonej ochrony, pod warunkiem, że będą one 
zgodne z Traktatem i z prawodawstwem wspólnotowym, dotyczącym ochrony środowiska 
naturalnego.

Oczywiste jest, że kwestie dotyczące naruszania prawa własności i środków 
kompensacyjnych nie wchodzą w zakres stosowania wspólnotowego prawodawstwa 
dotyczącego ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też rozpatrywanie ewentualnych 
nieprawidłowości w tym zakresie nie należy do kompetencji Komisji.

2. Przyznawanie współfinansowania wspólnotowego
Jeśli chodzi o wspólnotowe współfinansowanie ochrony żółwia Caretta caretta, trzeba 
zaznaczyć, że projekty były finansowane za pośrednictwem EFRR, jak również z instrumentu 
LIFE.

Działania ochronne związane z ochroną Caretta caretta, takie jak badanie wykonane przed 
utworzeniem Narodowego Parku Morskiego Zakynthos (38 898 495 drachm lub 114 155 €), 
program odnotowywania obecności żółwia morskiego Caretta caretta i jego ochrony
(16 000 000 drachm lub 46 955 €), zakup szybkiej łodzi do nadzorowania terenów morskich 
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(79 000 000 drachm lub 231 841 €) oraz działania związane z informowaniem 
i uświadamianiem społeczeństwa (50 000 000 drachm lub 146 735 €), były finansowane 
w ramach programu operacyjnego Środowisko 1994-1999 z projektu „Park Morski Laganas –
Zagospodarowanie Biotopu”.

Należy zauważyć, że współfinansowanie z funduszu EFRR projektu PO Środowisko 1994 –
99 „Park Morski Laganas” zostało zawieszone 12 sierpnia 1998 r., po wizycie służb Komisji, 
jak również w wyniku pisma skierowanego przez panią komisarz Ritt Bjerregaard z dnia 
27 lipca 1998 r. do greckiego ministra środowiska. Zawieszenie to cofnięto pod koniec 
2000 r. po stwierdzeniu przez właściwe służby Komisji postępu poczynionego w zakresie 
ochrony żółwia Caretta caretta.

Oprócz powyższego, z funduszu EFRR współfinansowany jest obecnie projekt „Organizacja 
ochrony i zagospodarowania Morskiego Parku Zakynthos”, mający na celu umożliwienie 
skutecznego funkcjonowania Narodowego Parku Morskiego Zakynthos. Od dnia 3 września 
2003 r. projekt ten stanowi element programu operacyjnego Środowisko 2000-2006. W tym 
kontekście współfinansowane będą działania dotyczące ochrony Caretta caretta, takie jak 
działanie organu zarządzającego, wyznaczanie różnych stref ochronnych, stworzenie 
infrastruktury służącej informowaniu turystów i nadzorowanie wrażliwych obszarów. Kwota 
projektu wynosi 1.614.467 €, a jego końcowym beneficjentem jest organ zarządzający 
Narodowym Parkiem Morskim Zakynthos.
Zgodnie z zasadą pomocniczości realizacja działań współfinansowanych z funduszu EFRR, 
jak również kontrola nad nimi należy przede wszystkim do obowiązków Państw 
Członkowskich. Komisja zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzenia, czy prawo 
wspólnotowe jest właściwie stosowane, a jeżeli okaże się, że jest inaczej, bądź w przypadku 
złego gospodarowania funduszami wspólnotowymi, do odzyskania przekazanych pieniędzy. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Komisja i Trybunał Obrachunkowy kontrolują część 
działań współfinansowanych, a nie całość współfinansowanych projektów. W tym znaczeniu 
omawiane projekty nie zostały poddane kontrolom wspólnotowym.

W ramach inicjatywy wspólnotowej Leader+, współfinansowanej z Sekcji Orientacji 
FEOGA oraz w zakresie dotyczącym ochrony i waloryzacji środowiska naturalnego w ramach 
lokalnego programu wyspy Zakynthos, przewidziano działania, których końcowym 
beneficjentem jest organ zarządzający Morskim Parkiem Zakynthos. Działania te przewidują 
zastosowanie w regionie Parku Morskiego Szczegółowego Projektu Zagospodarowania.

W szczególności przewidziano, choć jeszcze nie zatwierdzono, realizację działań
informacyjnych i służących uświadamianiu społeczeństwa, jak również sadzenie żywopłotów 
i roślin. Działania dotyczące sadzenia roślinności, które zostały już zatwierdzone w ramach 
programu operacyjnego Środowisko, nie będą finansowane w ramach inicjatywy 
wspólnotowej Leader+. W zakresie tej inicjatywy wspólnotowej zostało już natomiast 
zatwierdzone utworzenie Centrum Informacyjnego.

Ponadto działania ogólnie powiązane z ochroną Caretta caretta były również
współfinansowane z projektu w ramach LIFE-Środowisko, którego nazwa brzmi „ICZM: 
Działania pokazowe w Narodowym Parku Morskim Zakynthos”, a przewidywany czas 
trwania projektu to 01/06/2001 – 31/05/2004. Beneficjentem jest Narodowy Park Morski
Zakynthos (NPMZ), a stronami współfinansującymi Gminy Laganas i Zakynthos, Prefektura 
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Zakynthos oraz Ministerstwo Środowiska. Całkowity budżet projektu wynosi 1 619 693 €, a 
maksymalny udział Wspólnoty to 719 846 €, co odpowiada 44,44% łącznych kosztów, nie zaś 
70%, jak stwierdzono w sprawozdaniu delegacji PE. Z kwoty tej 503 892,20 € zostało już 
przekazane beneficjentowi.

Projekt jest wciąż w trakcie realizacji i zostanie oceniony z technicznego i finansowego 
punktu widzenia dopiero po jego zakończeniu. Zgodnie z informacjami Komisji, wszystkie 
działania dotychczas przeprowadzone w ramach projektu są zgodne z odpowiednim 
prawodawstwem WE, zatwierdzoną propozycją projektu i dekretem prezydenckim.

Celem projektu jest promowanie idei zintegrowanego zagospodarowania strefy przybrzeżnej 
oraz trwałego rozwoju poprzez lokalne inicjatywy oraz właściwe informowanie lokalnej 
ludności i gości odwiedzających region o znaczeniu naturalnych siedlisk. Działania obejmują 
między innymi wytyczenie i oznakowanie morskiej części parku, program monitoringu 
i nadzoru, informacje dla gości, zapobieganie pożarom, program certyfikowania działalności 
gospodarczej zgodny z rozporządzeniem EMAS, szkolenia, kampanię na rzecz uświadamiania 
i uczestnictwa społeczeństwa oraz badania nad zagospodarowaniem przybrzeżnych terenów 
podmorskich w Keri.

Służby Komisji monitorują projekt LIFE i zapewnią spójność działań podejmowanych 
w ramach różnych instrumentów finansowych WE.

Do władz greckich skierowane zostało pismo z prośbą o sprawowanie nadzoru nad projektami 
dotyczącymi Caretta carreta na wyspie Zakynthos oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na 
niedopuszczenie do wystąpienia podwójnego finansowania równocześnie z EFRR i LIFE.

7. Dodatkowy komunikat Komisji, otrzymany w dniu 30 listopada 2005 r.

Obydwie składające petycje skarżą się na drastyczny, ich zdaniem, charakter środków 
mających na celu ochronę żółwia Caretta caretta na wyspie Zakynthos, z powodu ograniczeń, 
które uznają za przesadne w odniesieniu do ich praw własności.

We wcześniejszych komunikatach Komisja podkreślała już, że obydwie petycje są 
bezprzedmiotowe, ponieważ sprawa nie wchodzi w zakres kompetencji wspólnotowych.

W wyroku z dnia 30 stycznia 2002 r. uznawszy, że Grecja nie podjęła wymaganych środków 
w celu ustanowienia i wdrożenia skutecznego systemu ścisłej ochrony żółwia morskiego
Caretta caretta na wyspie Zakynthos w celu uniknięcia jakiegokolwiek celowego 
niepokojenia tego gatunku zwłaszcza podczas okresu rozrodu, jak również wszelkich działań 
mogących uszkodzić lub zniszczyć jego tereny rozrodu1, Trybunał skazał Grecję za 
naruszenie art. 12 ust. 1 lit. b) i d) dyrektywy 92/43/EWG 2. 

Zgodnie z art. 228 Traktatu WE Grecja jest zobowiązana podjąć wszelkie działania, których 
wymaga zastosowanie się do wyroku Trybunału. Uznawszy, że władze greckie nie podjęły 
wszystkich działań koniecznych do zastosowania się do wyroku Trybunału, Komisja 
rozpoczęła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Wspólnoty przewidziane w art. 228 
Traktatu WE i w październiku 2004 r. skierowała do Republiki Greckiej uzasadnioną opinię. 
Władze greckie przekazały swoją odpowiedź, która jest obecnie analizowana. Jeżeli Komisja 

  
1 Wyrok z dnia 30 stycznia 2002 r., Komisja przeciwko Republice Greckiej, C-103/00, Rec. str.1147.
2 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

Dz.U. L 206 z 22.07.1992, str. 7.
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uzna, że wyrok Trybunału nie został wykonany, będzie kontynuowała postępowanie 
w sprawie naruszenia przepisów Wspólnoty. Środki podjęte przez władze greckie są zatem 
dalekie od nadmiernych, jak twierdzą składające petycje.
W omawianym przypadku zakres interwencji Komisji ogranicza się do egzekwowania 
wyroku Trybunału i stosowania dyrektywy 92/43/EWG. Ani wyrok Trybunału, ani dyrektywa 
92/43/EWG nie dotyczą środków kompensacyjnych na rzecz właścicieli terenów. Jednakże 
zgodnie z art. 295 Traktatu WE nie przesądza on w niczym systemu własności w Państwach 
Członkowskich. Równocześnie należy pamiętać, że art. 176 Traktatu nie zabrania Grecji 
przyjęcia środków wzmożonej ochrony, pod warunkiem, że będą one zgodne z Traktatem i z 
prawodawstwem wspólnotowym, dotyczącym ochrony środowiska naturalnego.

Oczywiste jest, że kwestie dotyczące naruszania prawa własności i środków 
kompensacyjnych nie wchodzą w zakres stosowania wspólnotowego prawodawstwa,
dotyczącego ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też rozpatrywanie ewentualnych 
nieprawidłowości w tym zakresie nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji.

Równolegle do rozpatrywania obydwu petycji niektórzy członkowie Komisji Petycji 
poruszyli kwestię wspólnotowego współfinansowania środków ochrony Caretta caretta na 
wyspie Zakynthos. Ze względu na fakt, że greckie władze przestały finansować Narodowy 
Park Morski Zakynthos, w listopadzie 2003 r. park przestał funkcjonować. Sytuacja ta 
w negatywny sposób wpłynęła również na wdrażanie na wyspie Zakynthos projektu LIFE-
Środowisko (LIFE00 ENV/GR/000751), który jest współfinansowany przez Wspólnotę 
Europejską, ponieważ Narodowy Park Morski Zakynthos jest jego beneficjentem. Projekt 
obejmował działania na rzecz zarządzania obszarem Natura 2000 na wyspie, na którym 
mieszka gatunek Caretta caretta i za który park jest odpowiedzialny. Niektóre z działań 
projektu LIFE, które miały być zakończone do listopada 2004 r., nie zostały jeszcze 
wdrożone, a projekt został zawieszony do czasu wznowienia funkcjonowania parku.

Komisja wielokrotnie poruszała kwestię projektu LIFE na wyspie Zakynthos w kontaktach 
z właściwymi władzami greckimi (Ministerstwo Środowiska). W lipcu 2005 r. władze greckie 
oświadczyły, że finansowanie na rzecz Narodowego Parku Morskiego Zakynthos „zostało 
zatwierdzone” oraz że pierwsza kwota „ma zostać przekazana w niedalekiej przyszłości”. 
Narodowy Park Morski Zakynthos, jako beneficjent projektu LIFE, będzie następnie 
zobowiązany przekazać Komisji końcowe sprawozdanie techniczne i finansowe, na podstawie 
którego zdecyduje ona, czy przekazać ostatnią kwotę, czy też wydać nakaz zwrotu całości 
bądź części finansowego udziału Wspólnoty.

Należy też zauważyć, że w kontekście programu operacyjnego „Środowisko” objętego przez 
Wspólnotowe Ramy Wsparcia (1994-1999) z funduszu EFRR współfinansowano projekt 
„Park Morski Laganas – Zagospodarowanie Biotopu” związany z ochroną Caretta caretta. 
Publiczne wydatki przeznaczone na ten projekt wynosiły około 2,3 mln €, a udział Wspólnoty 
był równy 75%.
W kontekście programu operacyjnego „Środowisko” objętego przez Wspólnotowe Ramy 
Wsparcia (2000-2006) z EFRR współfinansowano projekt „Organizacja ochrony 
i zagospodarowanie Parku Morskiego Zakynthos”. Budżet projektu wynosi 1 614 467 € 
(w tym 75% udziału Wspólnoty). W tych ramach współfinansowane będą działania dotyczące 
ochrony Caretta caretta, takie jak: działanie organu zarządzającego, wyznaczenie stref 
ochronnych, stworzenie infrastruktury służącej informowaniu turystów i nadzorowanie 
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wrażliwych obszarów. Dotychczas z programu wypłacono organowi zarządzającemu kwotę 
100.000 € przeznaczoną na rozpoczęcie działania (start-up), jak również na program ochrony 
i informowania obywateli.
Zgodnie z zasadą pomocniczości realizacja działań współfinansowanych z funduszy 
wspólnotowych, jak również kontrola nad nimi, należy przede wszystkim do obowiązków 
Państw Członkowskich. W związku z tym służby Komisji zwróciły się do właściwych władz 
greckich o przeprowadzenie koniecznego audytu omawianych projektów, aby potwierdzić, że 
po pierwsze fizyczny zakres projektów współfinansowanych z WRW II i WRW III nie 
pokrywa się, a po drugie, że ten sam projekt nie był finansowany z różnych 
funduszy/instrumentów wspólnotowych. Po otrzymaniu od władz greckich odpowiedzi 
Komisja poinformuje o niej Komisję Petycji.

Komisja może też stwierdzić, że działania informacyjne i uświadamiające, przewidziane w 
projekcie mającym uzyskać współfinansowanie w ramach inicjatywy wspólnotowej Leader+, 
o których wspomniano w poprzednim komunikacie, nie zostały ostatecznie zrealizowane 
przez lokalną grupę działania odpowiedzialną za zarządzanie lokalnym programem inicjatywy 
wspólnotowej. W konsekwencji na Zakynthos nie realizuje się żadnego projektu dotyczącego 
żółwi Caretta caretta, który byłby współfinansowany w ramach inicjatywy wspólnotowej 
Leader+.

Komisja chciałaby jednakże podkreślić, że przedmiot petycji nie jest w żadem sposób 
powiązany z jakimikolwiek środkami współfinansowanymi przez WE.


