
CM\777473PL.doc PE405.809v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

20.03.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0442/2007, którą złożył George E. Karlos (Grecja), w sprawie hodowli ryb 
i zanieczyszczenia mórz w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję potępia brak przejrzystości i niedociągnięcia greckiego ustawodawstwa 
dotyczącego zanieczyszczenia mórz. W odniesieniu do hodowli ryb uważa on, że tego rodzaju 
działalność przemysłowa stanowi obecnie poważne zagrożenie zanieczyszczeniem mórz, 
ponieważ w jej wyniku wytwarzane są olbrzymie ilości odpadów organicznych, które, według 
autora petycji, nie zostały należycie ocenione przez greckie władze odpowiedzialne za 
badania morskie. Odnosi się w szczególności do dokumentów i badań zawierających rażące 
błędy, których właściwe władze nie wzięły pod uwagę, mimo że autor petycji wielokrotnie 
zwracał im na nie uwagę. W rezultacie obszar morski, o którym mowa, jest zagrożony 
nieodwracalnym skażeniem poprzez eutrofizację wód.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2007 r.

W dniu 31 sierpnia 2004 r. Komisja otrzymała pismo, które zwróciło jej uwagę na sytuację 
środowiska naturalnego Zatoki Argostoli na greckiej wyspie Kefalonia, której 
zanieczyszczenie jest prawdopodobnie spowodowane zwłaszcza przez jednostki akwakultury, 
znajdujące się w tym regionie morskim.

Należy przede wszystkim zaznaczyć, że polityka wspólnotowa w dziedzinie ochrony 
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środowiska nakłada na państwa członkowskie obowiązki, na mocy art. 211 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, aby zapewnić stosowanie prawa wspólnotowego 
przez państwa członkowskie.

Szereg plików przepisów wspólnotowych ma zastosowanie do wód przybrzeżnych, zarówno 
jeśli chodzi o określenie poziomów jakości, które powinny zostać osiągnięte (np. dyrektywa 
Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, 
w których żyją skorupiaki1), jak i o uregulowanie niektórych działalności mających wpływ na 
rzeczoną jakość (np. dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych2).

Po przeanalizowaniu dokumentacji Komisja zwróciła się do właściwych władz greckich 
o udzielenie obszerniejszych informacji na temat faktów doniesionych w wyżej 
wymienionym piśmie, aby upewnić się, czy w tym wypadku prawo wspólnotowe jest
respektowane.

W swojej odpowiedzi władze greckie potwierdziły, że w zatoce Argostoli (zatoka o długości 
14 km i szerokości od 4 do 6 km) znajdują się 3 jednostki akwakultury, które działają zgodnie 
z ustawodawstwem greckim i posiadają niezbędne pozwolenia. Władze greckie wspomniały 
również o badaniu przeprowadzonym w 1998 r. przez kreteński Instytut Biologii Morskiej 
(„ITHABIK”, instytut państwowy). Badanie to nie wykazało znaczącego zanieczyszczenia 
zatoki Argostoli na skutek działalności jednostek akwakultury.

Mimo to Komisja zwróciła się do władz greckich o przeprowadzenie nowego badania, aby 
sprawdzić obecną sytuację środowiska naturalnego zatoki. Komisja domagała się nawet, aby 
badanie zostało przeprowadzone przez niezależną instytucję.

Władze greckie zgodziły się postąpić wedle sugestii Komisji i przekazały jej wymagane 
badanie. Badanie to zostało przeprowadzone przez Greckie Centrum Badań Morskich 
(EL.KE.TH.E), ważną instytucję, której rzetelność i dobra reputacja są powszechnie znane.

Badanie, o którym mowa, oparte w szczególności na pomiarach parametrów fizyczno-
chemicznych przeprowadzonych na tym terenie, doprowadza do wniosku, że w zatoce 
Argostoli nie ma oznak eutrofizacji i że jednostki akwakultury nie są czynnikiem 
powodującym skażenie zatoki.

W dniu 18 kwietnia 2007 r. Komisja otrzymała pismo od składającego petycję, który uważa, 
że badanie przeprowadzone przez Greckie Centrum Badań Morskich (EL.KE.TH.E) jest 
nieprawidłowe. Poza tym zdaniem składającego petycję Komisja powinna podjąć działania 
w celu korekty badania.

Jako że badanie zostało przeprowadzone przez niezależny instytut grecki, związany umową 
z greckim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja stwierdziła, że składający 
petycję powinien skierować swoje uwagi do greckiego instytutu, który opracował badanie, 
a nie do Komisji. Komisja wielokrotnie odpowiedziała mu w ten sposób.

                                               
1 Dz. U. L 281 z 10.11.1979, s. 47.
2 Dz. U. L 135 z 30.5.1991, s. 40–52.
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Kończąc, na podstawie faktów przedstawionych powyżej, Komisja jest zdania, że w tym 
wypadku niemożliwe jest stwierdzenie niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego 
przez władze greckie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Komisja przypomina, w nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi, że zagospodarowanie 
przestrzenne, a w szczególności określenie przeznaczenia strefy przybrzeżnej i wydawanie 
zezwoleń na działalność jednostkom akwakultury, nie leży w gestii Wspólnoty.

Według informacji, którymi dysponuje Komisja, greckie władze regionalne – z przyczyn 
prawnych niemających związku z treścią pisma składającego petycję – przyjęły dwie decyzje 
przewidujące zmianę miejsca pobytu jednostki akwakultury (decyzje Sekretarza Generalnego 
regionu Wyspy Jońskie nr 16/16 i 18/18 z dnia 22 stycznia 2009 r.).

Powodem przyjęcia wspomnianych decyzji regionalnych była przede wszystkim niedawna 
decyzja greckiej Rady Stanu (nr 2434 z dnia 17 września 2008 r.) unieważniająca zezwolenie 
na działalność jednostki akwakultury (zezwolenie nr 7152 z dnia 05.08.2003 r., wydane przez 
władze nomosu Kefalonia i Itaka) w szczególności ze względu na brak planów 
zagospodarowania przestrzennego określających przeznaczenie strefy przybrzeżnej 
i morskiej.
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