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Ref.: Petiția nr.1501/2008, adresată de Dionisia Avgerinopoulou, de cetățenie elenă, 
însoțită de trei semnături, privind neaplicarea legislației Uniunii Europene 
privind activitatea minieră din insula grecească Milos

1. Rezumatul petiției

Petiționara face referire la o serie de încălcări flagrante ale legislației Uniunii Europene 
privind activitatea minieră intensivă desfășurată pe insula grecească Milos de către societatea 
multinațională „S&B Industrial Minerals”. Petiționara subliniază că nu se efectuează 
evaluarea necesară a efectelor asupra mediului și că activitatea minieră se desfășoară în zone 
care au fost incluse pe lista Natura 2000. Mai mult, ea menționează că deșeurile rezultate în 
urma activității miniere, printre care deșeuri toxice și metale grele, sunt deversate direct în 
mare și că locuitorii insulei sunt expuși poluării cu particule, care dăunează grav ochilor și 
aparatului respirator. Întrucât activitățile miniere au influențe negative asupra peisajului, 
naturii și monumentelor istorice, industria turismului insulei este, de asemenea, afectată. Prin 
urmare, petiționara solicită Parlamentului European să examineze această problemă serioasă 
pentru a preveni degradarea devastatoare a mediului înconjurător și periclitarea sănătății 
publice a insulei Milos.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

Trebuie menționat faptul că petiționara sesizase deja Comisia cu privire la același subiect 
(scrisorile din 14 august 2008 și din 6 octombrie 2008). Această plângere nu a fost adresată 
„fără succes”, cum susține 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, așadar, respinsă.
Comisia ar dori să facă următoarele observații cu privire la directivele a căror încălcare este 
invocată de petiționară:

Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE1

De exemplu, Hotărârea Curții de Justiție din 31/1/08 (cauza C-264/07), prin care Grecia este 
acuzată de încălcarea articolului 5 alineatul (1) și a articolului 15 alineatul (2), a fost 
respectată de aceasta din urmă. Referitor la dispozițiile invocate de petiționară:

- în ceea ce privește articolul 8, a fost inițiată o procedură de încălcare a dreptului comunitar; 
- în ceea ce privește articolele 10, 11 și 13, obligația de a elabora planuri de gestionare expiră 
la sfârșitul anului 2009, iar cea de a aplica programe, la sfârșitul anului 2012. 

Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calității apei pentru scăldat2

Pe baza informațiilor furnizate, nu a fost stabilită nicio încălcare. 

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

Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător3

Plângerea nu menționează fapte concrete. Trebuie reamintit faptul că dauna ar trebui să fie 
concretă și cuantificabilă și că ar trebui stabilită o legătură de cauzalitate între daună și 
poluatorul sau poluatorii identificați.

Directiva 96/62/CE privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător4

Aceasta se referă, cu siguranță, la evaluarea și la gestionarea calității aerului înconjurător, însă 
nu a instalațiilor în special.

                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p.1.
2 JO L 64, 4.3.2006, p. 37-5
3 JO L 143, 30.04.2004, p. 56-75
4 JO L 296, 21.11.1996, p. 55-63
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Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului
Directiva nu oferă Comisiei posibilitatea de a influența decizia autorităților naționale în ceea 
ce privește oportunitatea de a realiza un proiect sau de a controla fondul analizei de impact și 
al condițiilor de mediu aprobate (cu excepția cazului în care un stat membru comite o eroare 
evidentă de apreciere). 

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

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

Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate 
în mediul acvatic al Comunității2

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

Concluzie
Având în vedere cele de mai sus, rezultă că o încălcare a legislației comunitare nu ar putea fi 
determinată, eventual, decât cu privire la Directiva 2006/11/CE, motiv pentru care Comisia a 
decis să înregistreze reclamația. Această concluzie i-a fost comunicată, de altfel, petiționarei. 
Evaluarea informațiilor comunicate și a eventualei încălcări a dispozițiilor Directivei 
2006/11/CE este încă în curs, iar autoritățile elene vor fi contactate la momentul oportun. 
Plângerea nu a fost depusă, așadar, „fără succes”.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Astfel cum s-a menționat în comunicarea precedentă, nu s-a putut identifica nicio încălcare în 
ceea ce privește Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE), Directiva privind gestionarea 
calității apei pentru scăldat (2006/7/CE), Directivele privind deșeurile, Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător (2004/35/CEE), Directiva privind evaluarea și 
gestionarea calității aerului ambiant (96/62/CE), Directiva privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului (85/337/CEE), și Directiva privind 
habitatele naturale (92/43/CEE). 
În schimb, întrucât putea să existe eventual o încălcare a Directivei 2006/11/CE3 privind 
poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității, 
Comisia a decis să inițieze o procedură privind încălcarea dreptului comunitar și să solicite 
autorităților elene informații suplimentare prin scrisoarea din 23 iunie 2009. Autoritățile elene 
                                               
1 JO L 206, 22.07.1992, p. 7-50
2 JO L 64, 4.3.2006, p. 52-59
3 JO L 64, 4.3.2006.
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au răspuns prin diverse scrisori. 
În urma examinării acestor răspunsuri, Comisia a ajuns la concluzia că nu se putea constata 
nicio încălcare. Reclamanta (care este și autoarea petiției) a fost informată în legătură cu 
aceste concluzii prin scrisoarea din 28.1.2010, precum și în legătură cu decizia luată de 
Comisie de a închide procedura de încălcare a dreptului comunitar, și a fost invitată să își 
prezinte punctul de vedere în termen de 30 de zile. Reclamanta a informat Comisia în legătură 
cu intenția sa de a răspunde la această scrisoare, dar a solicitat un termen suplimentar (până la 
jumătatea lunii martie), termen care i-a fost acordat. 

Reclamanta a răspuns în cele din urmă la 27.5.2010 și a contestat decizia privind închiderea 
plângerii sale. Între timp, Comisia a fost notificată în legătură cu existența a două acțiuni 
introduse la Consiliul de Stat elen, referitoare la același subiect și care au fost depuse de 
aceeași clienți pe care reclamanta îi reprezintă în plângerea adresată Comisiei. 

Prin scrisoarea din 16.9.2010, reclamanta a fost informată în legătură cu faptul că Comisia va 
proceda la închiderea plângerii sale datorită faptului că există o procedură paralelă în fața unei 
instanțe naționale și a fost invitată să ia din nou legătura cu Comisia după pronunțarea celor 
două hotărâri judecătorești. Comisia a clasat plângerea la 24.11.2010.

Trebuie reamintit că, astfel cum Curtea a afirmat de nenumărate ori [de exemplu, Hotărârea 
din 19.1.2010 pronunțată în cauza C-555/07, punctul (48)], instanțele naționale sunt de 
asemenea abilitate să interpreteze și să aplice dreptul național în lumina dreptului Uniunii 
Europene: 

„Prin urmare, la aplicarea dreptului național, instanța națională este obligată să elaboreze 
această interpretare, în măsura posibilului, în lumina literei și a spiritului acestei directive 
pentru a îndeplini rezultatul urmărit prin aceasta și pentru a se conforma astfel articolului 
288 al treilea paragraf din TFUE (a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior von 
Colson et Kamann, punctul 26; Marleasing, punctul 8; Faccini Dori, punctul 26, precum și 
Pfeiffer și alții, punctul 113). Cerința unei interpretări conforme a dreptului național este 
inerentă sistemului tratatului, în măsura în care aceasta permite instanțelor naționale să 
asigure, în cadrul competențelor lor, deplina eficacitate a dreptului Uniunii atunci când 
judecă litigiile cu care sunt sesizate (a se vedea în acest sens Hotărârea Pfeiffer și alții, citată 
anterior, punctul 114). [alineatul (48) din hotărârea citată anterior]

De manieră generală, trebuie subliniat faptul că Comisia consideră că nu se poate substitui 
instanței naționale, care trebuie să garanteze aplicarea corectă a dreptului Uniunii Europene. 
În acest context, Comisia ia act de faptul că și Parlamentul European împărtășește această 
poziție de principiu, astfel cum este enunțată în Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 
2010 referitoare la deliberările Comisiei pentru petiții în cursul anului 2009 (2009/2139(INI), 
în care, la considerentul (K), se precizează următoarele: 

„(K). întrucât cetățenii ar trebui, în special, să fie atenționați cu privire la faptul că - așa cum 
a recunoscut Ombudsmanul European în decizia din decembrie 2009 care a închis ancheta cu 
privire la reclamația 822/2009/BU contra Comisiei - procedurile judiciare naționale fac 
parte din procesul de punere în aplicare a legislației europene în statele membre, iar Comisia 
pentru petiții nu poate aborda chestiuni care fac obiectul procedurilor judiciare naționale sau 
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revizui rezultatele acestor proceduri”.


