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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

7.07.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1501/2008, внесена от Dionisia Avgerinopoulou, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 3 подписа, относно неприлагане на 
законодателството на ЕС във връзка с минната дейност на гръцкия 
остров Milos

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва множество нарушения на законодателството на ЕС 
във връзка с интензивната минна дейност, осъществявана от многонационалния 
концерн S&B Industrial Minerals на гръцкия остров Milos. Вносителката на петицията 
счита, че не е извършена необходимата оценката на въздействието върху околната 
среда и че минната дейност се извършва в области, попадащи в списъка на Натура 2000.
Освен това тя посочва, че отпадъците от минната дейност, включително токсични 
отпадъци и тежки метали, се изхвърлят директно в морето и че жителите на острова са 
изложени на замърсяване с прахови частици, което води до сериозни оплаквания, 
свързани с очите и дишането. Тъй като минната дейност има отрицателно въздействие 
върху пейзажа, околната среда и историческите паметници, тя засяга и туристическата 
индустрия на острова. Поради това вносителката призовава Европейския парламент да 
проучи този сериозен въпрос с цел предотвратяване на допълнително унищожаване на 
околната среда и увреждане на общественото здраве на остров Milos.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 Март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 Юли 2009 г.

„Трябва да се отбележи, че вносителката на петицията вече е подала жалба в Комисията 
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по същия повод (писма от 14 август 2008 г. и от 6 октомври 2008 г.) Тази жалба не е 
била „безуспешно“ заведена, както твърди вносителката. В действителност, жалбата е 
била официално регистрирана от Комисията, съгласно действащите процедури. 
Анализът на фактите все още тече и във връзка с това жалбата не е отхвърлена.

Комисията би искала да представи следните коментари по отношение на директивите, 
за които вносителката твърди, че са нарушени:

Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО1

Комисията следи отблизо изпълнението на директивата в зависимост от сроковете, 
предвидени в нея. Например, Гърция съблюдава решението от 31.1.2008 г. (C-264/07), 
което я осъжда за нарушение на член 5, параграф 1 и член 15, параграф 2. По 
отношение на разпоредбите, цитирани от вносителката:
– що се отнася до член 8, беше започната процедура за нарушение. 

– що се отнася до членове 10, 11 и 13, задължението за изготвяне на планове за 
управление изтича в края на 2009 г. и се прилага към програмите до края на 2012 г.

Директива за водите за къпане 2006/7/ЕО2

Въз основа на предоставената информация не беше установено никакво нарушение. 

Директива за отпадъците 
Бяха започнати хоризонтални процедури за нарушение по този повод (C-502/03 и C-
286/08), които целят да наложат на република Гърция да спазва общностното право. 
Директива за екологичната отговорност 2004/35/ЕО3

Жалбата не споменава конкретни факти. Трябва да се припомни, че щетата трябва да е 
конкретна и измерима и че трябва да се установи причинно-следствена връзка между 
щетата и идентифицирания замърсител или замърсители.
Директива 96/62/ЕО относно оценката и управлението на качеството на околния 
въздух4

Тази директива действително засяга оценката и управлението на околния въздух, но не 
на конкретните инсталации.
Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда
Директивата не дава възможност на Комисията да въздейства върху решенията на 
националните органи, що се отнася до възможността за осъществяване на даден проект 
или за контрол на съдържанието на оценката на въздействието и на одобрените 
екологични условия (освен в случая, когато дадена държава-членка допусне очевидна 
грешка в оценката). 

Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата 

                                               
1 ОВ L 327 от 22.12.2000 г., стр. 1.
2 ОВ L 64 от 04.3.2006 г., стр. 37-5.
3 ОВ L 143 от 30.4.2004 г., стр. 56-75.
4 ОВ L 296 от 21.11.1996 г., стр. 55-63.
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флора и фауна1

Не се представя никакво уточнение относно влошаване на областите на 
разпространение (член 12.1) или за въздействие върху цялата област. 
Директива 2006/11/ЕО относно замърсяване, причинено от определени опасни 
вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността2

Би могло да съществува нарушение на посочената директива.  

Заключение
От предшестващия текст следва, че нарушение на общностното законодателство не би 
могло да бъде установено, освен евентуално по отношение на Директива 2006/11/ЕО, 
във връзка с която Комисията реши да заведе жалбата. Вносителката на петицията беше 
уведомена за това заключение. 
Оценката на предоставените сведения относно това евентуално нарушение на 
Директива 2006/11/ЕО все още тече и връзка с гръцките органи ще бъде осъществена в 
подходящия момент. Във връзка с това, жалбата не е била „безуспешно“ заведена.“

                                               
1 ОВ L 206 от 22.7.1992 г., стр. 7-50.
2 ОВ L 64 от 04.3.2006 г., стр. 52-59.


