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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1501/2008 dėl Bendrijos teisės aktų, susijusių su kasyklomis, 
netaikymo Milo saloje Graikijoje, kurią pateikė Graikijos pilietė Dionisia 
Avgerinopoulou, su trimis parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo virtinę Bendrijos teisės aktų, susijusių su kasyklų veikla, 
pažeidimų, kuriuos intensyviai atlieka tarptautinė bendrovė „S&B Industrial Minerals“ Milo 
saloje Graikijoje. Peticijos pateikėja pabrėžia, kad nebuvo atlikti reikalingi poveikio aplinkai 
vertinimai, ir kad kasyklos yra įrengtos zonose, priklausančiose tinklui Natura 2000. Be to, ji 
nurodo, kad kasyklų atliekos, būtent toksinės atliekos ir sunkieji metalai, yra išmetami tiesiai į 
jūrą, todėl salos gyventojai kenčia nuo užterštumo dalelėmis, sukeliančiomis sunkius akių ir 
kvėpavimo takų uždegimus. Kadangi kasyklos daro neigiamą poveikį kraštovaizdžiui, 
natūraliai aplinkai ir istoriniam paveldui, salos turizmo pramonei taip pat daromas neigiamas 
poveikis. Taigi peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento pasidomėti šia rimta problema ir 
užkirsti kelią natūralios aplinkos niokojimui ir neigiamam poveikiui Milo salos visuomenės 
sveikatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio, 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Reikia pažymėti, kad peticijos pateikėja dėl šios problemos jau yra pateikusi skundą 
Komisijai (2008 m. rugpjūčio 14 d. ir 2008 m. spalio 6 d. laiškai). Šis skundas nebuvo 
atmestas, nors peticijos pateikėja teigia priešingai. Iš tiesų, Komisija skundą oficialiai 
užregistravo pagal galiojančias procedūras. Skundas yra vis dar nagrinėjamas, taigi jis nebuvo 
atmestas.
Komisija pateikia savo pastabas dėl direktyvų, apie kurių pažeidimus pranešė peticijos 
pateikėja:

Vandens pagrindų direktyva 2000/60/EB1

Komisija atidžiai stebi šios direktyvos įgyvendinimą pagal numatytus terminus. Pavyzdžiui, 
sprendimas 2008 m. sausio 31 d. byloje (byla C-264/07), pagal kurią Graikija pripažįstama 
pažeidusi 5 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalį, buvo priimtas remiantis šia direktyva.
Kalbant apie nuostatas, kuriomis remiasi peticijos pateikėja:
– dėl 8 straipsnio buvo pradėta pažeidimo tyrimo procedūra.

– pagal 10, 11 ir 13 straipsnius reikalavimas parengti valdymo planus baigėsi 2009 m. 
pabaigoje, o taikyti programas – baigsis 2012 m. pabaigoje.

Direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo2

Pagal pateiktą informaciją nerasta jokių pažeidimų.

Atliekų direktyvos
Buvo pradėtos horizontalios pažeidimų tyrimo procedūros (bylos C-502/03 ir C-286/08), 
kuriomis siekiama raginti Graikijos Respubliką laikytis Bendrijos teisės.

Direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą3

Skunde nenurodomi konkretūs faktai. Reikėtų priminti, kad žala turėtų būti konkreti ir 
suskaičiuojama, ir turėtų būti nustatytas priežastinis ryšys tarp žalos ir vieno ar kelių nustatytų 
teršėjų.

Direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo4

Ši direktyva yra susijusi su aplinkos oro kokybės vertinimu ir valdymu, o ne su įrenginiais.

                                               
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
2 OL L 64, 2006 3 4, p. 37–5.
3 OL L 143, 2004 4 30, p. 56-75.
4 OL L 296, 1996 11 21, p. 55-63.
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Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo
Direktyva Komisijai nesuteikiama galimybė daryti įtaką nacionalinėms valdžios institucijoms 
sprendžiant apie projekto tinkamumą jį įgyvendinti arba tikrinti poveikio vertinimo medžiagą 
ir patvirtintas su aplinka susijusias sąlygas (išskyrus atvejus, kai valstybė narė padaro 
akivaizdžią vertinimo klaidą).

Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1

Nepateikta jokių tikslių duomenų apie gyvūnų rūšių paplitimo arealo naikinimą (12 straipsnio 
1 dalis) ar poveikį visai vietovei (6 straipsnio 3–4 dalys).

Direktyva 2006/11/EEB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų 
sukeltos taršos2

Yra galimybė, kad ši direktyva buvo pažeista.

Išvada
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atrodo, kad gali būti nustatytas tik Direktyvos 2006/11/EB 
pažeidimas – dėl šios priežasties Komisija nusprendė užregistruoti skundą. Taigi ši išvada 
pateikta peticijos pateikėjai.

Pateiktos informacijos ir galimo Direktyvos 2006/11/EB pažeidimo vertinimas vis dar vyksta, 
o Graikijos Respublikos valdžios institucijos bus informuotos reikiamu laiku. Taigi šis 
skundas nebuvo atmestas.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Kaip nurodyta ankstesniame Komisijos atsakyme, nebuvo rasta jokių Vandens pagrindų 
direktyvos (2000/60/EB), Direktyvos dėl maudyklų vandens kokybės valdymo (2006/7/EB), 
atliekų direktyvų, Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą (2004/35/EB), dėl 
Direktyvos dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo (96/62/EB), dėl tam tikrų valstybės 
ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (85/337/EEB) ir Direktyvos dėl natūralių 
buveinių (92/43/EEB) pažeidimų.
Tačiau, kadangi nustatyta, kad gali būti pažeista Direktyva 2006/11/EB3 dėl tam tikrų į 
Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos, Komisija nusprendė 
pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą ir 2009 m. birželio 23 d. laišku paprašyti Graikijos 
valdžios institucijų papildomos informacijos. Graikijos valdžios institucijos atsakė 
atsiųsdamos kelis laiškus.

Komisija, išnagrinėjusi atsakymus, padarė išvadą, kad nerasta jokių pažeidimo požymių.
                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7-50.
2 OL L 64, 2006 3 4, p. 52-59.
3 OL L 64, 2006 3 4.
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Skundo pateikėja (kuri yra ir peticijos pateikėja) buvo informuota apie šias išvadas 2010 m. 
sausio 28 d. laišku, jai taip pat pranešta apie Komisijos sprendimą baigti pažeidimo tyrimo 
procedūrą, taip pat peticijos pateikėja paraginta į tai reaguoti per 30 dienų. Peticijos pateikėja 
informavo Komisiją apie ketinimą atsakyti į laišką, tačiau paprašė pratęsti terminą (iki kovo 
mėn.), o Komisija patenkino prašymą.
Galiausiai peticijos pateikėja 2010 m. gegužės 27 d. atsiuntė atsakymą, kuriame teigė 
nesutinkanti, kad jos skundo nagrinėjimas būtų nutrauktas. Per tą laiką Komisijai buvo 
pranešta apie du Graikijos valstybės tarybai pateiktus ieškinius dėl šios problemos, kuriuos 
pateikė tie patys asmenys, kuriuos peticijos pateikėja nurodė Komisijai pateiktoje peticijoje.

Peticijos pateikėja 2010 m. rugsėjo 16 d. laišku buvo informuota, kad Komisija ketina baigti 
nagrinėti jos pateiktą skundą, nes tokia pati procedūra dabar tuo pat metu vykdoma 
nacionaliniame teisme, ir buvo paraginta susisiekti su Komisija tada, kai bus priimti 
sprendimai dėl abiejų ieškinių. Komisija baigė nagrinėti skundą 2010 m. lapkričio 24 d.

Reikia priminti, kad, kaip Teisingumo Teismas kelis kartus patvirtino (pavyzdžiui, 2010 m. 
sausio 19 d. sprendimo byloje C-555/07 48 punktas), kad nacionaliniai teismai taip pat gali 
aiškinti nacionalinę teisę vadovaudamiesi Europos Sąjungos teise:

„Iš to išplaukia, kad taikydami nacionalinę teisę nacionaliniai teismai turi ją aiškinti kuo 
labiau atsižvelgdami į direktyvos tekstą ir į jos tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas 
rezultatas ir taip būtų laikomasi SESV 288 straipsnio trečios pastraipos (šiuo klausimu žr. 
minėtų sprendimų von Colson ir Kamann 26 punktą; Marleasing 8 punktą; Faccini Dori 
26 punktą ir Pfeiffer ir kt. 113 punktą). Reikalavimas aiškinti nacionalinę teisę Sąjungos teisę 
atitinkančia prasme išplaukia iš pačios Sutarties sistemos, kadangi toks aiškinimas leidžia 
bylą nagrinėjančiam nacionaliniam teismui pagal savo kompetenciją užtikrinti visišką 
Sąjungos teisės veiksmingumą (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo Pfeiffer ir kt. 
114 punktą)“ (minėto sprendimo 48 punktas).

Tačiau apskritai, Komisijos nuomone, ji neturi priimti sprendimų vietoj nacionalinio teismo, 
privalančio užtikrinti, kad ES teisė būtų įgyvendinama teisingai. Atsižvelgiant į tai, Komisija 
pažymi, kad šios principinės pozicijos laikosi ir Europos Parlamentas, kaip nurodoma 2010 m. 
liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Peticijų komiteto svarstymų 2009 metais 
(2009/2139(INI)), kurioje pažymima:

„K. „kadangi, vadovaujantis Europos ombudsmeno 2009 m. sprendimu dėl skundo 
822/2009/BU prieš Komisiją, piliečiai turėtų būti informuojami, kad nacionalinių teismų 
procesai yra Europos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse procedūros dalis, taigi 
Peticijų komitetas negali nagrinėti klausimų, kurie priklauso nacionalinių teismų 
kompetencijai, arba iš naujo nagrinėti šių teismų sprendimų,“


