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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0886/2008, внесена от Ioannis Kounelakis, с гръцко гражданство, 
подкрепена от 3 подписа, относно нелегална кариера в района Lasithi на 
гръцкия остров Крит

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изтъква, че нелегална кариера работи от 1981 г. в район 
Lasithi на гръцкия остров Крит. Свързаните с нея взривове, за които, според вносителя, 
няма разрешение, пораждат изключително силен шум, а прахът от кариерата уврежда 
посевите, домашните и стопански животни и, в частност, здравето на местното 
население. Вносителят на петицията твърди, че никога не е извършвана оценка на 
въздействието върху околната среда по отношение на кариерата и че правилата и 
разпоредбите, приложими за кариери, не са били спазени. Тъй като неговите предишни 
искове до отговорните национални органи са били безуспешни, вносителят моли 
Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Следва да се отбележи, че вносителите на петицията вече са отправяли до Комисията 
молба за съдействие по този въпрос.

В началото следва да се подчертае, че петицията не се отнася до нарушението на 
конкретен акт на Общността. Въпреки това, петицията би могла да се тълкува в смисъл, 
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че посочва евентуално нарушение на Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.

Директива 85/337/ЕИО не представлява пречка за осъществяването на проект, дори той 
да оказва неблагоприятни въздействия върху околната среда, а налага задължение на 
държавите-членки да спазват редица процедури при изготвянето на оценка на 
въздействието му върху околната среда. Всъщност Директива 85/337 не съдържа 
разпоредби по същество и не определя задължителни екологични стандарти и поради 
това не задължава компетентните органи да правят конкретни изводи от резултатите от 
оценката на въздействието на даден проект върху околната среда. Следователно 
директивата предоставя на Комисията ограничено поле на действие за намеса доколко е 
уместен даден проект или за осъществяване на контрол върху качеството на 
проучването на въздействието върху околната среда и целесъобразността на 
изискванията към проекта. В рамките на процедурите за нарушение в случаите на 
неправомерно прилагане, Комисията извършва проверка с цел да установи дали 
държавите-членки спазват реда и условията за оценка, предоставени им от член 4, 
параграф 2, на Директива 85/337ЕИО2.

Оценката на въздействието върху околната среда за кариерите с площ над 25 хектара е 
задължителна съгласно член 4, параграф 1 на директивата, както и приложение I.19. 
Що се отнася до дейностите, посочени в приложение II на директивата, включително 
кариерите с площ над 25 хектара, член 4, параграф 2 на директивата предвижда 
държавите-членки да определят, чрез разглеждане на всеки конкретен случай или въз 
основа на праговете, дали проектът следва да бъде предмет на оценка. Гръцкото 
законодателство изисква оценка за по-голямата част от кариерите. При все това, 
петицията не съдържа информация от съществено значение, а именно информация 
относно капацитета на дейността.
В случай че посочената кариера има площ над прага на директивата и/или на 
националното законодателство, то Директива 85/337/ЕИО се прилага от 3 юли 1988 г. 
Проектите, одобрени преди тази дата, или проектите, за които заявлението за 
разрешение е подадено преди тази дата, не попадат във времевата рамка на прилагане
на директивата. В настоящия случай вносителите на петицията посочват, че кариерата 
работи от 1981 г.
Предвид гореизложеното се оказва, че не е възможно да се установи нарушение на 
Директива 85/337/ЕИО.
Вносителите на петицията са уведомени относно заключенията с писмо от 3 юли 
2008 г. в рамките на кореспонденцията, водена между тях и службите на Комисията. 
Вносителите на петицията не са отговорили на това писмо.

Заключение

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
2 Член 4, параграф 2, предоставя на компетентния орган известна свобода, за да прецени дали проект, 
посочен в приложение II, следва да  бъде предмет на оценка или не. Според съдебната практика
условията и редът за оценка са ограничени от предвиденото в член 2, параграф 1 задължение (вж. напр.: 
Решение от 29 април 2004 г., Комисия/Португалия, Дело C-117/02, Сборник, стр. I-5517 и Решение от 4 
май 2006 г., Комисия/Обединено кралство, Дело C-508/03, Recueil 2006, стр. I-3969).
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Поради липсата на нарушение на законодателството на ЕО в областта на околната 
среда, Комисията счита, че става въпрос за случай, който е в компетенцията на 
националното право и е отговорност на гръцките органи.
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