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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1501/2008, adresată de Dionisia Avgerinopoulou, de cetăţenie elenă, 
însoţită de trei semnături, privind neaplicarea legislaţiei Uniunii Europene privind 
activitatea minieră din insula grecească Milos

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara face referire la o serie de încălcări flagrante ale legislaţiei Uniunii Europene 
privind activitatea minieră intensivă desfăşurată pe insula grecească Milos de către societatea 
multinaţională „S&B Industrial Minerals”. Petiţionara subliniază că nu se efectuează 
evaluarea necesară a efectelor asupra mediului şi că activitatea minieră se desfăşoară în zone 
care au fost incluse pe lista Natura 2000. Mai mult, ea menţionează că deşeurile rezultate în 
urma activităţii miniere, printre care deşeuri toxice şi metale grele, sunt deversate direct în 
mare şi că locuitorii insulei sunt expuşi poluării cu particule, care dăunează grav ochilor şi 
aparatului respirator. Întrucât activităţile miniere au influenţe negative asupra peisajului, 
naturii şi monumentelor istorice, industria turismului insulei este, de asemenea, afectată. Prin 
urmare, petiţionara solicită Parlamentului European să examineze această problemă serioasă 
pentru a preveni degradarea devastatoare a mediului înconjurător şi periclitarea sănătăţii 
publice a insulei Milos.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Trebuie menţionat faptul că petiţionara sesizase deja Comisia cu privire la acelaşi subiect 
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(scrisorile din 14 august 2008 şi din 6 octombrie 2008). Această plângere nu a fost adresată 
„fără succes”, cum susţine reclamanta. De fapt, plângerea a fost înregistrată oficial de către 
Comisie, în conformitate cu procedurile în vigoare. Analiza faptelor este încă în curs, iar 
plângerea nu a fost, aşadar, respinsă.

Comisia ar dori să facă următoarele observaţii cu privire la directivele a căror încălcare este 
invocată de petiţionară:

Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE1

Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a directivei, ţinând seama de datele 
specificate în aceasta. De exemplu, hotărârea Curţii de Justiţie din 31/1/08 (cauza C-264/07),
prin care Grecia este acuzată de încălcarea articolului 5 alineatul (1) şi a articolului 15 
alineatul (2), a fost respectată de aceasta din urmă. Referitor la dispoziţiile invocate de 
petiţionară:
- în ceea ce priveşte articolul 8, a fost iniţiată o procedură de încălcare a dreptului comunitar;

- în ceea ce priveşte articolele 10, 11 şi 13, obligaţia de a elabora planuri de gestionare expiră 
la sfârşitul anului 2009, iar cea de a aplica programe, la sfârşitul anului 2012.

Directiva 2006/7/CE 2privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat
Pe baza informaţiilor furnizate, nu a fost stabilită nicio încălcare.

Directivele privind deşeurile
Cu privire la acest subiect au fost deschise proceduri de încălcare orizontale (cauzele C-
502/03 şi C-286/08), pentru a impune Republicii Elene să respecte dreptul comunitar.

Directiva 2004/35/CE3privind răspunderea pentru mediul înconjurător
Plângerea nu menţionează fapte concrete. Trebuie reamintit faptul că dauna ar trebui să fie 
concretă şi cuantificabilă şi că ar trebui stabilită o legătură de cauzalitate între daună şi 
poluatorul sau poluatorii identificaţi.

Directiva 96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător4

Aceasta se referă, cu siguranţă, la evaluarea şi la gestionarea calităţii aerului înconjurător, însă 
nu a instalaţiilor în special.

Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului
                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p.1.
2 JO L 64, 4.3.2006, p. 37–5.
3 JO L 143, 30.4.2004, p. 56–75
4 JO L 296, 21.11.1996, p. 55–63
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Directiva nu oferă Comisiei posibilitatea de a influenţa decizia autorităţilor naţionale în ceea 
ce priveşte oportunitatea de a realiza un proiect sau de a controla fondul analizei de impact şi 
al condiţiilor de mediu aprobate (cu excepţia cazului în care un stat membru comite o eroare 
evidentă de apreciere).

Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră 
sălbatică1

Nu a fost furnizată nicio precizare privind deteriorarea ariilor de reproducere [articolul 12 
alineatul (1)] sau impactul asupra integrităţii sitului [articolul 6 alineatele (3)-(4)].

Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate 
în mediul acvatic al Comunităţii2

S-ar putea să existe o încălcare a dispoziţiilor acestei directive.

Concluzie
Având în vedere cele de mai sus, rezultă că o încălcare a legislaţiei comunitare nu ar putea fi
determinată, eventual, decât cu privire la Directiva 2006/11/CE, motiv pentru care Comisia a 
decis să înregistreze reclamaţia. Această concluzie i-a fost comunicată, de altfel, petiţionarei.

Evaluarea informaţiilor comunicate şi a eventualei încălcări a dispoziţiilor Directivei 
2006/11/CE este încă în curs, iar autorităţile elene vor fi contactate la momentul oportun. 
Plângerea nu a fost depusă, aşadar, „fără succes”.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7–50
2 JO L 64, 4.3.2006, p. 52–59


