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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0535/2002, którą złożył John Mulcahy (Irlandia) w imieniu 
organizacji „Save the Swilly”, z 10 000 podpisów, w sprawie ochrony 
środowiska morskiego w zatoce Lough Swilly w hrabstwie Donegal w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domagają się wprowadzenia moratorium na wydawanie zezwoleń na 
prowadzenie akwakultury w zatoce Lough Swilly w hrabstwie Donegal do czasu zakończenia 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz innych badań. Obawiają się oni, że 
zasoby morskie nie przetrwają, a także uważają, iż zagrożone są zasoby ryb żyjących
w środowisku naturalnym, fauna i flora oraz siedliska ptaków, jak również lokalny ruch 
turystyczny. Składający petycję nie są przeciwni rozwojowi obszaru, ale uważają, że należy 
dokładnie oszacować i uwzględnić koszty środowiskowe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 grudnia 2002 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 175 ust. 3 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lutego 2003 r.

Składający petycję nawiązuje do zlecenia przeprowadzenia niezależnego badania ustalającego 
zakres strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (Integrated Coastal Zone 
Management – ICZM) dla zatoki Lough Swilly. Służby Komisji zwróciły się z prośbą
o przesłanie kopii dokumentacji z tego badania ze Szkoły Nauk Biologicznych i Ochrony 
Środowiska przy Uniwersytecie Ulster w Coleraine. W kontekście zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2002/413/WE w sprawie wdrożenia zintegrowanego zarządzania 
strefą przybrzeżną w Europie (Dz.U. L 148/24 z 06.06.2002), które ma wykraczać poza 
podejście polegające na odrębnej analizie każdego projektu, Komisja z zadowoleniem 
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przyjęła ustalenia podjęte w toku badania ustalającego zakres ICZM.

Okazuje się, że bardziej kompleksowe zarządzanie strefą przybrzeżną miałoby bardzo 
korzystny wpływ na obszar zatoki Lough Swilly i powinno zostać uznane przez irlandzkie 
władze za kwestię priorytetową podczas wdrażania przez nie zalecenia 2002/413/WE. 
Komisja pragnie przypomnieć, że w swoim komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie „strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury” 
stwierdziła (str. 13), że „w przyszłości rozwój akwakultury powinien opierać się na 
strategiach zintegrowanego zarządzania strefą oraz na planach zarządzania, w których ocenia 
się akwakulturę na tle wszystkich dotychczasowych i potencjalnych działań oraz uwzględnia 
się łączne oddziaływanie na środowisko”.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2004 r., dla petycji 874/93, 334/98, 
342/2001 oraz 535/2002

Na posiedzeniu Komisji Petycji, które odbyło się w dniu 26 listopada 2003 r., Komisja 
Europejska stwierdziła, że dostarczy dalszych informacji na temat wymienionych powyżej 
petycji na początku 2004 roku.

Komisja Europejska może potwierdzić, że w odniesieniu do postępowania w sprawie 
naruszenia przepisów dyrektywy 79/409/EWG wspomnianej w poprzednich komunikatach, 
postanowiła w grudniu 2003 roku skierować sprawę Irlandii do Trybunału Sprawiedliwości, 
m.in. z powodu niewyznaczenia w zatoce Lough Swilly obszaru specjalnej ochrony (OSO)
o odpowiedniej wielkości oraz niedopilnowania, by interesy ekologiczne tego obszaru były 
należycie chronione.

Komisja ma świadomość, że rada odwoławcza ds. zezwoleń na prowadzenie akwakultury 
(Aquaculture Licences Appeals Board), która jako niezależny organ władzy została powołana
w celu rozpatrywania odwołań od decyzji dotyczących wydania przez irlandzkie władze 
zezwoleń na prowadzenie akwakultury, nie wyraziła zgody w dniu 8 grudnia 2003 r. na 
wydanie zezwolenia na utworzenie projektowanej 90-hektarowej hodowli łososia w Portsalon
w zatoce Lough Swilly przez wzgląd na konsekwencje ekologiczne. W gronie sześciu osób 
odwołujących się, których odwołania zostały rozpatrzone pozytywnie, była osoba, która 
złożyła petycję 535/2002 związaną z niniejszą petycją.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

a. Kontekst

Niniejsza petycja była jedną z wielu, w których przedstawiono obawy związane z ekspansją 
akwakultury w zatoce morskiej Lough Swilly znajdującej się w hrabstwie Donegal
w północno-zachodniej Irlandii. Pozostałe petycje to 342/2001, 874/1993 i 334/1998. Petycje 
te zostały zamknięte na podstawie informacji dostarczonych Komisji przez Irlandię. Petycja 
535/2002 została otwarta ponownie po przedstawieniu przez składającego petycję dalszych 
informacji w piśmie z dnia 23 sierpnia 2004 r.

Zatoka Lough Swilly jest jednym z najważniejszych obszarów zimowania ptactwa wodnego
w Irlandii. Zostały w niej wyodrębnione dwa obszary specjalnej ochrony sklasyfikowane na 
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mocy dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa1, mianowicie OSO 
Lough Swilly i OSO Inch Lough. Obejmują one 3385 hektarów istotnego dla ptaków obszaru, 
którego powierzchnia wynosi 9000 hektarów. Ekologiczne znaczenie zatoki Lough zostało 
potwierdzone poprzez włączenie jej do spisu obszarów wodno-błotnych prowadzonego na 
mocy Konwencji Ramsarskiej, propozycję uznania jej za obszar dziedzictwa naturalnego 
(National Heritage Area – NHA)2 oraz za specjalny obszar ochrony (special area of 
conservation – SAC) na mocy dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory3.

b) Petycja

Składający petycję utrzymuje, że wydane zostały już kolejne zezwolenia na prowadzenie 
hodowli mięczaków w zatoce Lough Swilly oraz że irlandzkie władze nie zleciły 
przeprowadzenia kompleksowych badań naukowych w odniesieniu do zatoki. Składający 
petycję wyraża również zaniepokojenie wznowieniem odrzuconego wcześniej projektu 
założenia hodowli łososia.

c) Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Ochrona naturalnych siedlisk a hodowla mięczaków w zatoce Lough Swilly

Odnośnie do ochrony siedlisk naturalnych w zatoce Lough Swilly, Komisja wyraża niepokój
z powodu dwóch kwestii. Po pierwsze Komisja uważa, że Irlandia nie sklasyfikowała
w całości (tj. nie wyznaczyła) znaczących siedlisk ptaków w zatoce Lough Swilly. Po drugie 
Komisja jest zdania, iż Irlandia nie wprowadziła praktyki przeprowadzania należytej oceny 
potencjalnego oddziaływania projektów rozwoju akwakultury na naturalne siedliska nie tylko
w zatoce Lough Swilly, ale i w innych miejscach. W szczególności projekt założenia hodowli 
mięczaków w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie ważnych dla ptaków siedlisk znajdujących 
się wzdłuż irlandzkiego wybrzeża nie został poprzedzony odpowiednią, kompleksową
i pisemną oceną potencjalnych konsekwencji ekologicznych.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi wcześniej Komisji Petycji, prowadzenie hodowli 
mięczaków nie jest całkowicie zabronione w obszarach sklasyfikowanych na mocy 
dyrektywy 79/409/EWG lub chronionych na mocy dyrektywy 92/43/EWG. Mogą nawet 
istnieć wspólne interesy – np. konieczność zapobiegania zanieczyszczeniu wody. Należy 
jednak zapewnić, by ważne siedliska, do których należy równina błotna zalewna i odsłaniana 
przez wody morskie w rytm przypływów i odpływów (stanowiąca dla ptaków żer), były 
odpowiednio chronione.

Komisja skierowała Irlandię do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za 
niesklasyfikowanie w całości naturalnych siedlisk o kluczowym znaczeniu dla ptaków, 
łącznie z zatoką Lough Swilly, oraz zasadniczo nieprzestrzeganie przepisów dyrektywy 
92/43/EWG w odniesieniu do wydawania zezwoleń na prowadzenie akwakultury (Sprawa
                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1.
2 Proponowane obszary dziedzictwa naturalnego są obszarami, które mają ogólnokrajowe znaczenie pod 
względem ochrony przyrody i które zostały uznane za takie w prowadzonych na początku lat 
dziewięćdziesiątych badaniach naukowych współfinansowanych przez Wspólnotę.
3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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C-418/04). Etap przedstawiania pisemnych oświadczeń stron został już zamknięty i obecnie 
strony oczekują na wydanie orzeczenia przez Trybunał.

Od czasu rozpoczęcia tej sprawy Irlandia nie zmieniła swojej praktyki związanej
z zatwierdzaniem projektów rozwoju akwakultury. Komisja zmuszona jest jednak poczekać 
na orzeczenie Trybunału przed podjęciem jakichkolwiek dodatkowych działań.

Hodowla łososia

Komisja uważa, iż nie posiada wystarczających informacji, aby wypowiadać się na temat 
rzekomego ponownego złożenia wniosku o założenie hodowli łososia w zatoce Lough Swilly.

Komisja pragnie jednak zwrócić uwagę Komisji Petycji na orzeczenie wydane przez Trybunał 
Sprawiedliwości w czerwcu 2005 roku przeciwko Irlandii w sprawie C-282/02. Sprawa ta 
dotyczyła dyrektywy 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez 
niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty1. 
Trybunał stwierdził występowanie uchybień w irlandzkim systemie wydawania zezwoleń na 
prowadzenie hodowli ryb w wodach morskich. W szczególności nie było wyraźnego wymogu 
uzależnienia wydania zezwolenia od spełnienia kryteriów związanych z czystością wody. 
Ponadto nie ustalono wskaźników jakości dla wody w odniesieniu do substancji uwalnianych
z hodowli ryb (np. biocydy i amoniak). Obecnie Komisja kontynuuje tok myślenia podjęty
w tym orzeczeniu.

Aby móc wydawać zgodnie z prawem zezwolenia na zakładanie hodowli ryb w zatoce Lough 
Swilly lub w innych miejscach, Irlandia będzie musiała wdrożyć system wydawania zezwoleń 
zgodny z przepisami wspomnianej dyrektywy, a jeszcze tego nie uczyniła.

d) Wnioski

Komisja uważa, że przeanalizowała – i wciąż analizuje – najważniejsze kwestie związane
z ochroną środowiska naturalnego w zatoce Lough Swilly, podejmując wspomniane wyżej 
horyzontalne działania i środki prawne (tj. działania i środki, które są zakrojone na szeroką 
skalę, mające na celu na wprowadzenie najbardziej znaczących ulepszeń w krajowym 
ustawodawstwie i praktyce).

6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W ostatnim komunikacie Komisja odniosła się do dwóch swoich obaw związanych z Lough 
Swilly: niesklasyfikowania w całości (tj. niewyznaczenia) ważnych siedlisk ptaków w zatoce 
Lough Swilly na mocy dyrektywy 2009/147/WE2 i niewprowadzenia praktyki 
przeprowadzania należytej oceny potencjalnego oddziaływania projektów rozwoju 
akwakultury na siedliska w zatoce Lough Swilly i w innych miejscach. W szczególności 
projekt założenia hodowli mięczaków w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie ważnych dla 
ptaków siedlisk znajdujących się wzdłuż irlandzkiego wybrzeża nie został poprzedzony 

                                               
1 Dz.U. L 129 z 18.5.1976.
2 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7–25.
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odpowiednimi ocenami pisemnymi potencjalnych konsekwencji ekologicznych zgodnie
z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG1. Komisja wspomniała, że był to przedmiot sprawy
C-418/04, Komisja przeciwko Irlandii. Komisja pragnie poinformować Komisję Petycji, 
że Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydal w tej sprawie wyrok na korzyść Komisji.

Komisja po raz kolejny przeprowadziła wymianę informacji z władzami irlandzkimi, tak aby 
zapewnić, że Irlandia w całości sklasyfikuje wszystkie właściwe siedliska ptaków (w tym Lough 
Swilly) i uczyni projekty rozwoju akwakultury przedmiotem uprzedniej oceny. Przy braku 
jakichkolwiek powiadomień o nowych działaniach klasyfikujących oraz przy braku
satysfakcjonujących informacji na temat oceny projektów rozwoju akwakultury w dniu 23 marca 
2009 r. Komisja wystosowała do Irlandii wezwanie do usunięcia uchybienia na mocy art. 228 
traktatu WE. W dniu 9 października 2009 r. wysłała ona uzasadnioną opinię. Irlandia udzieliła 
odpowiedzi, odnosząc się między innymi do programu badań ekologicznych mającego wspierać
system należytej oceny oraz programu na rzecz klasyfikacji obszarów specjalnej ochrony. 
Obecnie Komisja analizuje tę odpowiedź.

W swoim ostatnim komunikacie Komisja odnotowała, że nie dysponuje informacjami, aby 
wypowiadać się konkretnie na temat ponownego złożenia wniosku o założenie hodowli 
łososia w zatoce Lough Swilly. Odniosła się ona do wcześniejszego wyroku ETS wydanego 
na niekorzyść Irlandii w sprawie C-282/02 dotyczącej dyrektywy 76/464/EWG w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty2. Trybunał uznał, że w irlandzkim systemie wydawania 
zezwoleń na prowadzenie hodowli ryb w wodach morskich występują braki, w szczególności 
nie obejmował on wyraźnego wymogu powiązania zezwoleń z celami w zakresie jakości 
wody. 

Komisja chciałaby poinformować Komisję Petycji, że od momentu wydania poprzedniego 
komunikatu otrzymała ona od Irlandii nowe ustawodawstwo, które przewiduje system 
wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli ryb w wodach morskich mający na celu 
zapewnienie zgodności z dyrektywą 76/464/EWG. Komisja zamknęła odnośne postępowanie
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego3.

W ramach dalszych działań prowadzonych w związku ze wspomnianym wyrokiem ETS
w sprawie C-418/04 Komisja nadal odnosi się do kluczowych kwestii mających znaczenie dla 
ochrony zatoki Lough Swilly, w szczególności do potrzeby poszerzenia istniejącego obszaru 
specjalnej ochrony oraz konieczności zapewnienia, że projekty rozwoju akwakultury są 
przedmiotem należytej oceny ekologicznej.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
2 Dz.U. L 129 z 18.5.1976.
3 1990/5220.


