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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.01.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1633/2008, внесена от Giorgios Toussas, с гръцко 
гражданство, от името на Гръцката комунистическа партия (KKE), 
относно дейности, които увреждат околната среда в района на Leonti 
Kipselis на гръцкия остров Aigina

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава, че природната среда в района на Leonti Kipselis на 
гръцкия остров Aigina е жертва на разрушителни и увреждащи въздействия в резултат 
на дейностите на редица малки местни промишлени и занаятчийски предприятия. 
Освен че тези фирми причиняват замърсяване с прах и шум, което е изключително 
вредно за здравето, те са обособили незаконно сметище, където изхвърлят строителни 
отпадъци и други отпадъчни материали, като дори са завзели плажната ивица „Rematis 
Chiras“. Тъй като постъпките на жителите на острова пред отговорните гръцки органи 
не са довели до никакви резултати, вносителят на петицията призовава Европейския 
парламент да проучи дали дейността на тези промишлени и занаятчийски предприятия 
съответства на изискванията на законодателството на ЕС, свързано с опазването на 
околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 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.

Следва да се отбележи, че ККЕ вече е подала жалба до Комисията на 27 октомври 2008 
г., като е информирала Комисията за предполагаеми вредни дейности на редица малки 
промишлени и занаятчийски предприятия на остров Aigina и по-специално в района на 
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Leonti Kipselis. 

Комисията разгледа твърденията в светлината на Директиви 2008/1/ЕО от 15 януари 
2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването1, 85/337/ЕИО от 27 
юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда2 и 2006/12/ЕО от 5 април 2006 г. относно отпадъците3.

Въпреки това, тъй като дейностите на въпросните фирми не са включени в 
приложенията към Директиви 85/337/ЕИО и 2008/1/ЕО, не беше възможно да се 
установи нарушение на законодателството на ЕО във връзка с тези директиви.  

Освен това не са представени прецизни доказателства, за да се установи 
съществуването на неразрешено изхвърляне на отпадъци на острова и нарушение на 
Директива 2006/12/ЕО.
ККЕ е информирана за това с писмо на 6 ноември 2008 г. и от нея е поискано да 
предостави допълнителна информация, която евентуално притежава, за установяване 
на нарушение на законодателството на ЕО. До момента Комисията не е получила 
допълнителна информация. 

Заключения
Няма достатъчно информация, която да показва, че законодателството на ЕС в сферата 
на околната среда е нарушено.

4. Отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Комисията получи допълнителна информация от вносителя и я разгледа. Комисията 
обаче все още не разполага с доказателства, които да показват, че законодателството в 
сферата на околната среда е нарушено.

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр.8-29.
2 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр.8-29.
3 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9-21.


