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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0886/2008, adresată de Ioannis Kounelakis, de naţionalitate elenă, 
însoţită de 3 semnături, privind o carieră ilegală din districtul Lasithi de pe insula 
elenă Creta

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul declară că o carieră ilegală funcţionează din 1981 în districtul Lasithi de pe insula 
elenă Creta. Exploziile practicate în acest scop, pentru care nu există autorizaţie, potrivit 
petiţionarului, creează un zgomot extrem de asurzitor, iar praful din carieră are un efect 
dăunător asupra culturilor, asupra animalelor domestice şi de rasă şi, în special, asupra 
sănătăţii populaţiei locale. Petiţionarul susţine că nu s-a efectuat nicio evaluare a impactului 
asupra mediului în privinţa carierei şi că regulile şi regulamentele aplicabile carierelor nu au 
fost respectate. Întrucât recursurile sale anterioare la autorităţile naţionale responsabile au fost 
fără succes, petiţionarul solicită intervenţia Parlamentului European. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Trebuie precizat că petiţionarii s-au mai adresat Comisiei pe acelaşi subiect. 

În introducere, trebuie semnalat că petiţia nu se referă la încălcarea vreunui act comunitar 
anume. Cu toate acestea, conţinutul petiţiei poate fi interpretat ca denunţând o posibilă 
încălcare a Directivei 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului. 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
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Directiva 85/337/CEE nu împiedică desfăşurarea unui proiect, chiar dacă acesta are efecte 
negative asupra mediului, ci obligă statele membre să respecte o serie de proceduri în cadrul 
evaluării lor privind mediul. În fapt, Directiva 85/337 nu conţine prescripţii substanţiale şi nu 
stabileşte norme obligatorii referitoare la mediu, aşa încât nu obligă autorităţile competente să 
utilizeze rezultatele evaluării impactului asupra mediului referitoare la un anumit proiect. În 
consecinţă, directiva acordă Comisiei o marjă de intervenţie limitată în ceea ce priveşte 
stabilirea caracterului oportun al unui proiect sau controlarea calităţii unui studiu de impact 
asupra mediului şi a caracterului adecvat al condiţiilor impuse unui proiect. În cadrul 
procedurilor de încălcare a dreptului comunitar prin aplicarea defectuoasă a acestuia, Comisia 
verifică cu precădere dacă statele membre respectă marja de apreciere care le este acordată în 
temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 85/337CEE1.
Pentru carierele cu o suprafaţă mai mare de 25 de hectare, evaluarea impactului asupra 
mediului este obligatorie, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din directivă şi cu 
punctul 19 din anexa I. În ceea ce priveşte activităţile cuprinse în anexa la directivă, inclusiv 
carierele cu o suprafaţă mai mică de 25 de hectare, articolul 4 alineatul (2) din directivă 
prevede că statele membre stabilesc, de la caz la caz sau pe baza pragurilor, dacă proiectul 
trebuie să facă obiectul unei evaluări. Legislaţia elenă prevede o evaluare în majoritatea 
cazurilor. Totuşi, din petiţie lipseşte o informaţie esenţială, şi anume dimensiunea 
exploataţiei.
Presupunând că exploataţia în cauză are o suprafaţă care depăşeşte pragurile prevăzute de 
directivă şi/sau de legislaţia naţională, Directiva 85/337/CEE se aplică începând cu 3 iulie 
1988. Proiectele aprobate înainte de această dată sau proiectele pentru care cererea de 
autorizare a fost prezentată înainte de această dată nu intră în domeniul de aplicare temporară 
al directivei. În cazul de faţă, petiţionarii precizează că exploataţia funcţionează din 1981. 

Având în vedere aceste precizări, nu se poate spune că Directiva 85/337/CEE a fost încălcată.
Aceste concluzii au fost transmise şi petiţionarilor prin scrisoarea din 3 iulie 2008, în cadrul 
schimbului de corespondenţă dintre aceştia şi serviciile Comisiei. Petiţionarii nu au răspuns la 
această scrisoare.

Concluzie
Nefiind vorba despre o încălcare a legislaţiei comunitare din domeniul mediului, Comisia 
consideră că este vorba despre o situaţie reglementată de legislaţia naţională şi se încadrează 
în sfera de competenţă a autorităţilor elene.

                                               
1 Articolul 4 alineatul (2) acordă autorităţii competente o anumită libertatea pentru a aprecia dacă un anumit 
proiect, dintre cele menţionate în anexa II, trebuie sau nu să fie supus unei evaluări. În conformitate cu 
jurisprudenţa, această marjă de apreciere este limitată de obligaţia enunţată la articolul 2 alineatul (1) (a se vedea, 
de exemplu, hotărârea din 29 aprilie 2004, Comisia/Portugalia, cazul C-117/02, p. I-5517, şi hotărârea din 4 mai 
2006, Comisia/Regatul Unit, cazul C-508/03, 2006, p. I-3969).
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