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Temats: Lūgumraksts Nr. 0442/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
George E. Karlos, par zivju audzēšanu un jūras piesārņojumu Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda pārredzamības trūkumu un nepilnības Grieķijas tiesību aktos 
par jūras piesārņojumu. Attiecībā uz zivju audzēšanu viņš uzskata, ka šī rūpnieciskā darbība 
patlaban rada nopietnus jūras piesārņojuma draudus, jo tā rada milzīgu organisko izplūžu 
daudzumu, ko, kā viņš apgalvo, nav pietiekami novērtējušas Grieķijas jūras pētniecības 
iestādes. Viņš īpaši atsaucas uz dokumentiem un pētījumiem, kurus izkropļo acīmredzamas 
kļūdas, kuras, neraugoties uz vairākkārtējiem viņa mēģinājumiem pievērst tām uzmanību, 
kompetentās iestādes nav ņēmušas vērā; tādēļ attiecīgajai jūras teritorijai draud 
neatgriezeniska piesārņošana ūdeņu eitrofikācijas veidā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. aprīlī

„Komisija 2004. gada 31. augustā saņēma vēstuli, kurā tās uzmanība tiek pievērsta 
Argostolijas līča vides situācijai Grieķijas salā Kefalinijā, kurā piesārņojumu radot tieši 
akvakultūras vienības, kas atrodas šajā jūras reģionā.

Vispirms ir jānorāda, ka Kopienas politika vides aizsardzības jomā saskaņā ar Eiropas 
kopienas dibināšanas līguma 211. pantu nosaka pienākumus dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstis piemēro Kopienas tiesības.
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Uz piekrastes ūdeņiem attiecas vairāki Kopienas tiesību akti, kas paredzēti, lai noteiktu 
kvalitātes līmeņus, kas ir jāsasniedz (piemēram, Padomes 1979. gada 30. oktobra 
Direktīva 79/923/EEK par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst čaulgliemjus1), vai 
lai regulētu dažas darbības, kas ietekmē ūdens kvalitāti (piemēram, Padomes 1991. gada 
21. maija Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu2).

Pēc lietas izskatīšanas Komisija vērsās Grieķijas kompetentajās iestādēs, lai pieprasītu 
plašāku informāciju par faktiem, kas norādīti iepriekš minētajā vēstulē, lai pārliecinātos par 
Kopienas tiesību ievērošanu attiecīgajā gadījumā. 

Grieķijas iestādes savā atbildē apstiprināja, ka Argostolijas līcī (līcis ir 14 km garš un 4–6 km 
plats) ir trīs akvakultūras vienības, kuras darbojas atbilstoši Grieķijas tiesību aktiem un kurām 
ir vajadzīgās atļaujas. Grieķijas iestādes arī norādīja, ka 1998. gadā Krētas Jūras bioloģijas 
institūts („ITHABIK”, valsts institūts) veica pētījumu. Šajā pētījumā netika norādīts, ka 
Argostolijas līcī ir konstatēts ievērojams piesārņojums, kuru rada akvakultūru darbība.

Tomēr Komisija lūdza Grieķijas iestādes veikt jaunu pētījumu, lai pārbaudītu pašreizējo vides 
situāciju līcī. Tāpat tā uzstāja, lai šo pētījumu veiktu neatkarīga organizācija.

Grieķijas iestādes izdarīja, kā ieteica Komisija, un iesniedza Komisijai pieprasīto pētījumu. Šo 
pētījumu veica Grieķijas Jūras pētniecības centrs (EL.KE.TH.E), liela organizācija, kura ir 
vērā ņemama un kuras labā reputācija ir zināma.

Minētajā pētījumā, pamatojoties tieši uz fizikāli ķīmisko parametru mērījumiem, kas veikti uz 
sauszemes, ir secināts, ka Argostolijas līcī nav eitrofikācijas pazīmes un akvakultūras nav līča 
piesārņojuma noteicošais faktors.

Komisija 2007. gada 18. aprīlī saņēma vēstuli no lūgumraksta iesniedzēja, kurš uzskata, ka 
Grieķijas Jūras pētniecības centra (EL.KE.THE) veiktais pētījums ir kļūdains. Turklāt 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvoja, ka Komisijai jāiejaucas, lai koriģētu pētījumu.

Tā kā pētījumu veica neatkarīga Grieķijas iestāde, kuru ir nolīgusi Grieķijas Lauku attīstības 
ministrija, Komisija uzskatīja, ka lūgumraksta iesniedzējam savas piezīmes jāiesniedz 
Grieķijas iestādei, kas sagatavoja pētījumu, nevis Komisijai. Tā vairākkārt šādi ir atbildējusi 
lūgumraksta iesniedzējam.

Noslēgumā, pamatojoties uz iepriekš izklāstītajiem faktiem, Komisija uzskata šajā gadījumā 
nav iespējams pieņemt, ka Grieķijas iestādes nepareizi piemēro Kopienu tiesību aktus.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Pēc iepriekšējās saziņas Komisija atgādina, ka teritoriālais plānojums un it īpaši piekrastes 
zonas izmantošanas noteikšana un akvakultūras vienību darbības atļaujas piešķiršana nav 
Kopienas kompetencē. 

                                               
1 OV L 281, 10.11.1979., 47. lpp.
2 OV L 135, 30.05.1991., 40.–52. lpp.
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Turklāt pēc Komisijas rīcībā esošās informācijas Grieķijas reģionālās varas iestādes juridisku 
iemeslu dēļ, kam nav nekādas saistības ar lūgumraksta iesniedzēja vēstules saturu, ir 
pieņēmušas divus lēmumus, kas paredz izmainīt akvakultūras vienību atrašanās vietu 
noteikšanu (Jonijas salu reģiona ģenerālsekretāra 2009. gada 22. janvāra Lēmums Nr. 16/16 
un Lēmums Nr. 18/18). 

Šo reģionālo lēmumu pamatojums jo īpaši bija Grieķijas Valsts padomes nesenais lēmums 
(2008. gada 17. septembra Lēmums Nr. 2434), kas atcēla Akvakultūras vienības darbības 
atļauju (2003. gada 5. augusta Atļauja Nr. 7152, ko piešķīra Kefalinijas un Itakas 
municipalitātes), īpaši tādēļ, ka nebija plānošanas, kas noteiktu piekrastes un jūras zonu 
izmantošanu.”
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