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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0442/2007, внесена от George E. Karlos, с гръцко гражданство, 
относно рибовъдството и морското замърсяване в Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда липсата на прозрачност и пропуските в гръцкото 
законодателство в областта на замърсяването на морската среда. По отношение на 
рибовъдството той смята, че морската среда е сериозно застрашена от огромното 
количество органични отпадни потоци с промишлен произход, които, както той твърди, 
се подценяват от компетентните гръцки органи за морски изследвания. По-специално 
той се позовава на документи и проучвания, съдържащи очевидни грешки, които 
компетентните органи пренебрегват, независимо че той неколкократно е привличал 
вниманието им към тях, тъй като в резултат на това въпросната морска територия е в 
опасност от необратимо замърсяване, предизвикано от еутрификацията на водите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 17 април 2008 г.

На 31.08.2004 г. Европейската комисия получи писмо, което привлича вниманието й 
към екологичната обстановка в залива на Аргостоли на гръцкия остров Кефалония, 
чието замърсяване се предизвиква по-специално от рибовъдните стопанства, намиращи 
се в тази морска зона.

На първо място следва да се отбележи, че политиката на Общността в областта на 
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опазване на околната среда налага на държавите-членки задължения, по силата на член 
211 от Договора за създаване на Европейската общност, с цел да се гарантира 
прилагането на общностното право от тях. 

Голям брой документи на общностното право се отнасят до крайбрежните води, 
независимо дали става въпрос за определяне на качествени равнища, които трябва да се 
достигнат (например Директива 79/923/ЕИО на Съвета от 30 октомври 1979 г. относно 
изискванията за качеството на водите за развъждане на черупкови организми1) или за 
регулиране на някои дейности, които оказват въздействие върху въпросното качество 
(например Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на 
градските отпадъчни води2).

След като разгледа случая, Комисията се обърна към компетентните гръцки органи, за 
да поиска по-подробни разяснения относно фактите, изложени в посоченото по-горе 
писмо, с цел да се увери, че е спазено правото на Общността в конкретния случай. 

В своя отговор гръцките органи потвърдиха, че в залива на Аргостоли (с дължина 14 км 
и ширина от 4 до 6 км) съществуват 3 рибовъдни стопанства, които функционират в 
съответствие с гръцкото законодателство и притежават необходимите разрешения. 
Гръцките органи се позоваха също на проучване, направено през 1998 г. от Института 
по морска биология на остров Крит („ITHABIK“, държавен институт). Това проучване 
не показва наличие на сериозно замърсяване в залива на Аргостоли вследствие на 
работещите рибовъдни стопанства.

Независимо от това, Комисията помоли гръцките органи да извършат ново проучване, 
за да проверят настоящата екологична обстановка в залива. Тя дори настоя настоящото 
проучване да се извърши от независим орган.

Гръцките органи се съгласиха да изпълнят това желание на Комисията и й предадоха 
исканото проучване. Това проучване бе проведено от гръцкия Център за морски 
изследвания (EL.KE.TH.E), голяма организация, чиято сериозност и добра репутация са 
широко известни.

Въпросното проучване, основано по-специално на измервания на физико-химични 
параметри, направени на място, стига до заключението, че в залива на Аргостоли не се 
забелязват признаци на еутрофикация и че рибовъдните стопанства не са решаващият
фактор за замърсяването на залива. 

На 18 април 2007 г. Комисията получи писмо от вносителя на петицията, който счита, 
че проучването, направено от гръцкия Център за морски изследвания (EL.KE.THE), е 
неправилно. Освен това вносителят на петицията счита, че Комисията трябва да се 
намеси, за да поправи проучването.

Тъй като проучването е извършено от независим гръцки институт, на когото то е 
възложено от гръцкото Министерство на селското развитие, Комисията счете, че 

                                               
ОВ L 281 от 10.11.1979 г., стр. 47.
2  ОВ L 135 от 30.05.1991 г., стр. 40 - 52.
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вносителят на петицията следва да насочи своите забележки към гръцкия институт, 
който е извършил проучването, а не към Комисията. Последната му е изпращала 
отговори в този смисъл неколкократно.

В заключение, въз основа на изложените по-горе факти, Комисията е на мнение, че 
конкретният случай не е възможно да бъде счетен за неправилно прилагане на правото 
на Общността от страна на гръцките органи.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

След предишното си съобщение, Комисията припомня, че териториалното устройство,
и по-специално определянето на предназначението на крайбрежната зона и издаването 
на разрешения за функциониране на рибовъдните стопанства, не е от компетентността
на Общността. 

Освен това, според информацията, с която разполага Комисията, гръцките регионални 
органи, по юридически причини, които нямат връзка със съдържанието на писмото на 
вносителя на петицията, са приели две решения, които предвиждат промяна на 
местонахождението на рибовъдното стопанство (Решения № 16/16 и 18/18 от 22 януари 
2009 г. на Генералния секретар на областта Йонийски острови). 

Причината за приемането на тези областни решения е по-конкретно наскоро приетото 
Решение на гръцкия Държавен съвет (№ 2434 от 17 септември 2008 г.), което отменя 
разрешението за функциониране на рибовъдното стопанство (Разрешение № 7152 от 
5.8.2003 г., издадено от община Кефалония и Итака) главно поради липсата на 
устройствени планове, определящи предназначението на крайбрежната и морска зона.

Adlib Express Watermark


	777473bg.doc

