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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1633/2008 dėl aplinkai žalingos veiklos Graikijos salos Eginos 
Leonti Kipselis teritorijoje, kurią pateikė Graikijos pilietis Giorgios 
Toussas Graikijos komunistų partijos (KKE) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad Graikijos salos Eginos teritorijoje dėl veiklos daugelyje 
vietos mažų pramonės ir amatų įmonių Leonti Kipselis teritorijoje daromas žalingas poveikis 
ir žala natūraliai aplinkai. Be to, kad minėtos įmonės kelia dulkes ir akustinę taršą, kurios itin 
žalingos sveikatai, jos atidarė neteisėtą atliekų naikinimo vietą, kurioje išmeta statybines 
atliekas ir kitas nebereikalingas medžiagas, ir netgi užėmė paplūdimio teritoriją Rema tis 
Chiras. Kadangi salos gyventojų skundai atsakingoms Graikijos valdžios institucijomis 
rezultatų nedavė, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento ištirti, ar šių pramonės ir 
amatų įmonių veikla atitinka ES aplinkos teisės aktų reikalavimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 24 d. Komisijos buvo paprašyta pateikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Pažymėtina, kad 2008 m. spalio 27 d. KKE jau pateikė skundą Komisijai ir ją informavo 
apie tariamai žalingą daugelio mažų pramonės ir amatų įmonių veiklą Eginos saloje, o 
konkrečiau Leonti Kipselis teritorijoje. 

Komisija išnagrinėjo įtarimus atsižvelgdama į 2008 m. sausio 15 d. Direktyvą 2008/1/EB dėl 
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taršos integruotos prevencijos ir kontrolės1, 1985 m. birželio 27 d. Direktyvą 85/337/EEB dėl 
tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo2 ir 2006 m. balandžio 5 d. 
Direktyvą 2006/12/EB dėl atliekų3. 

Tačiau kadangi aptariamų įmonių veikla neįtraukta į direktyvų 85/337/EEB ir 2008/1/EB 
priedus, nenustatytas EB teisės pažeidimas šių direktyvų atžvilgiu.

Be to, nepateikta tikslių įrodymų, kad būtų galima nustatyti, ar saloje be leidimo išmetamos 
atliekos ir kad pažeista Direktyva 2006/12/EB.

2008 m. lapkričio 6 d. raštu KKE informuota apie minėtus faktus ir jos paprašyta pateikti 
papildomą informaciją, kurią ji galėtų turėti, siekiant nustatyti EB teisės pažeidimą. Iki šiol 
Komisija negavo papildomos informacijos. 

Išvados
Nepakanka informacijos įrodyti, kad buvo pažeisti ES aplinkos teisės aktai.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Komisija gavo iš peticijos pateikėjo papildomą informaciją ir ją išnagrinėjo. Tačiau 
Komisijai vis dar neturi įrodymų, kad pažeisti aplinkos teisės aktai.“
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2 OL L 24, 2008 1 29, p.8–29.
3 OL L 114, 2006 4 27, p. 9–21.


