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Dotyczy: Petycji 0976/2008, którą złożyła Sofia Papalexiou (Grecja), z jednym podpisem, 
w sprawie nieprzestrzegania przez władze Grecji prawodawstwa UE z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego w związku z instalacją oczyszczalni ścieków 
wzdłuż dorzeczy i na obszarach przybrzeżnych w północnej Grecji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z naruszaniem przez greckie organy 
licznych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w związku 
z oczyszczalniami ścieków usytuowanymi wzdłuż dorzeczy Axios, Aliakmonas, Loudias 
i Gallikos na północy Grecji oraz wzdłuż wybrzeża nad zatoką Thermaïkos. Składająca 
petycję zwraca uwagę na to, że wspomniane działania uniemożliwiają skuteczne wdrożenie 
rozporządzenia Rady WE nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Składająca petycję, która reprezentuje około 5000 
greckich producentów ryżu, zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego i Komisji o 
podjęcie działań w celu zapewnienia przestrzegania przez greckie organy właściwego 
prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składająca petycję, reprezentująca licznych producentów ryżu, ujawnia przypadek naruszenia 
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prawodawstwa wspólnotowego w związku z zanieczyszczeniem rzek Aliakmonas, Axios, 
Loudias i Gallikos oraz zatoki Thermaïkos. Składająca petycję sprzeciwia się również 
wcieleniu niektórych obszarów do sieci Natura 2000.

Uwagi Komisji
Należy zaznaczyć, że składająca petycję zwróciła się już wcześniej do Komisji 
w przedmiotowej sprawie. W odniesieniu do dyrektyw, których naruszenie stwierdza 
składająca petycję, Komisja chciałaby poczynić następujące uwagi:

Dyrektywy w sprawie ochrony przyrody:
Odnośnie do wyznaczenia terenów (w tym przypadku obszaru specjalnej ochrony 
GR1220010 i terenów mających znaczenie dla Wspólnoty GR1210002, 122002, 1250004)
Komisja uważa, że odbyło się ono zgodnie z kryteriami określonymi odpowiednio 
w dyrektywie 79/409/EWG1 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i dyrektywie 92/43/EWG2

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w oparciu o najlepsze 
dostępne informacje naukowe. Zarzuty składającej petycję dotyczące błędnego wyznaczenia 
obszarów nie znajdują więc uzasadnienia.
Dodatkowo Komisja chciałaby przypomnieć, że odnośnie do ochrony obszarów specjalnej 
ochrony, wskutek wszczęcia postępowania „horyzontalnego” w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, tj. postępowania dotyczącego braku systemu 
prawnego ochrony wszystkich obszarów specjalnej ochrony wyznaczonych przez Grecję, 
Trybunał uznał, że Republika Grecka naruszyła zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 1 i 2
dyrektywy 79/409/EWG oraz art. 4 ust. 4 zdanie pierwsze rzeczonej dyrektywy, w brzmieniu 
wynikającym z art. 6 ust. 2 dyrektywy 92/43/EWG (wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r., sprawa
C-293/07).

Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE3:
Komisja uważnie śledzi stosowanie dyrektywy na poszczególnych etapach jej wdrażania. Gdy 
Republika Grecka nie przestrzega jej przepisów, Komisja wszczyna postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W odniesieniu do przepisów 
przywołanych przez składającą petycję:
- wskutek wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i wydania przez Trybunał wyroku skazującego (wyrok z dnia 31 stycznia
2008 r., sprawa C-264/07) Republika Grecka wykonała zobowiązania wynikające z art. 5.

- w odniesieniu do art. 6 władze greckie utworzyły rejestr obszarów chronionych.
- w odniesieniu do art. 8 wszczęto postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego.
- w odniesieniu do art. 11 i 13 obowiązek opracowania planów zagospodarowania wygasa 

                                               
1 Dz.U. L 103 z 5.4.1979, s. 1.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
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z końcem 2009 r., zaś obowiązek wprowadzenia w życie programów – z końcem 2012 r.

Dyrektywa 2006/11/WE1 w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre 
substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty:

Odniesienie do wyroku Trybunału w sprawie C-384/97 nie znajduje już uzasadnienia, gdyż 
postępowanie umorzono w 2004 r. z racji przyjęcia wymaganych ram prawnych.

Dyrektywa 91/271/EWG2 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych:
Na mocy art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. wszystkie 
aglomeracje o RLM powyżej 15 000 powinny być wyposażone w system zbierania, zaś ścieki 
komunalne – poddane wtórnemu oczyszczaniu. W przypadku aglomeracji o RLM pomiędzy
2 000 a 15 000 termin wykonania przepisów upłynął w dniu 31 grudnia 2005 r.
W przypadku istnienia wielu aglomeracji Komisja nie jest w stanie wszcząć odrębnych 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego odnośnie 
do każdej z aglomeracji. Komisja przyznaje pierwszeństwo tym postępowaniom w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które ogólnie dotyczą stosowania 
przepisów prawodawstwa wspólnotowego.

Odnośnie do aglomeracji o RLM powyżej 15 000 Trybunał skazał Republikę Grecką (wyrok 
z dnia 25 października 2007 r., sprawa C-440/06). W grudniu 2008 r. Komisja wszczęła 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zgodnie 
z art. 228 traktatu WE.
W przypadku aglomeracji o RLM pomiędzy 2 000 a 15 000 służby Komisji analizują 
dostępne informacje w celu stwierdzenia, czy zachodzi zgodność z wymogami dyrektywy.
W odniesieniu do ścieków przemysłowych petycja nie zawiera odniesień do konkretnych 
zakładów należących do sektorów przemysłu wymienionych w załączniku III 
o RLM powyżej 4 000.

Dyrektywa 2008/1/WE3 dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli:

Petycja nie zawiera odniesień do instalacji przemysłowych wymienionych w załączniku I. Nie 
można więc stwierdzić naruszenia.

Dyrektywa 2001/42/WE4 w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 
na środowisko:

Petycja zawiera odniesienie do badania, które rzekomo nie było przedmiotem oceny. 
Dyrektywa nie dotyczy jednak badań, ale planów i programów. Nie można więc stwierdzić 
                                               
1 Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 52.
2 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.
3 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
4 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
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naruszenia.

Dyrektywa 2004/35/WE1 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu 
do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu:
Zdarzenia wspomniane w petycji miały miejsce przed dniem 30.04.2007 r., tj. przed terminem 
wykonania przepisów dyrektywy. Petycja zawiera ponadto ogólne odniesienia do szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu, nie zaś konkretne informacje dotyczące ich rozmiaru 
i znaczenia. Należy przypomnieć, że szkoda powinna być określona i wyrażona ilościowo, 
a pomiędzy szkodą a zidentyfikowanym(-i) zanieczyszczającym(-i) powinien być ustalony 
związek przyczynowy.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/20052 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/20063:
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
ustanawia ogólne zasady programowania, określa cele, do których osiągnięcia ma przyczynić 
się polityka na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak również priorytety i środki w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich.
Zgodnie ze wspólnotowymi i krajowymi priorytetami państwa członkowskie ustanawiają 
programy rozwoju obszarów wiejskich i przedkładają Komisji projekt każdego programu.
Komisja ocenia wnioskowane programy na podstawie ich spójności ze strategicznymi 
wytycznymi Wspólnoty, krajowym planem strategicznym oraz rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 1698/2005.

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie odpowiadają za realizację 
programów rozwoju obszarów wiejskich po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. 
Postępy, efektywność i skuteczność programów rozwoju obszarów wiejskich mierzy się 
za pomocą wskaźników odnoszących się do stanu wyjściowego, jak również do realizacji 
finansowej, produktów, rezultatów i oddziaływań. Wspólne ramy monitorowania i oceny 
sporządza się we współpracy z Komisją.

Zgodnie z powyższym Grecja opracowała krajowy plan strategiczny na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich i plan rozwoju obszarów wiejskich i przedłożyła oba plany Komisji. 
Program zatwierdzono na mocy decyzji C(2007)6015/29.11.2007.
Za zarządzanie programem i jego kontrolę odpowiedzialność ponosi właściwy organ krajowy, 
który zapewnia również skuteczne działanie systemów zarządzania i kontroli przez cały okres 
programu, w poszanowaniu odnośnych krajowych i wspólnotowych ram prawnych.

Wyniki programu przedstawia się w rocznym sprawozdaniu z postępu prac, sporządzanym 
przez państwo członkowskie i przedkładanym Komisji. Roczne rezultaty realizacji podlegają 
analizie i omówieniu przez Komisję i państwo członkowskie, przy czym w razie konieczności 
istnieje możliwość podjęcia działań w celu osiągnięcia celów określonych w programie 
rozwoju obszarów wiejskich i zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

                                               
1 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56.
2 Dz.U. L 277 z 20.9.2005, s. 1.
3 Dz.U. L 368 z 15.12.2006, s. 15.
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Wnioski
Z powyższego wynika, iż albo nie stwierdza się jakiegokolwiek naruszenia (dyrektywy
79/409/EWG, 92/43/EWG, 2006/11/WE, 2008/1/WE, 2001/42/WE, 2004/35/WE, 
rozporządzenia (WE) 1698/2005 i 1974/2006), albo Komisja podjęła niezbędne działania, 
w szczególności w ramach horyzontalnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego (dyrektywy 2000/60/WE, 91/271/EWG). Niniejsze wnioski 
przekazano również składającej petycję na piśmie dnia 17 marca 2008 r. i dnia 23 kwietnia
2008 r., w ramach wymiany pism pomiędzy składającą petycję a służbami Komisji. 
Składająca petycję nie odpowiedziała na pisma.
Z braku naruszenia prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego Komisja uważa, że w przedmiotowej sprawie mowa o sytuacji, która wchodzi 
w zakres prawa krajowego i leży w gestii władz greckich.


