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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1549/2010, внесена от Stefania Ligerou, с гръцко гражданство, 
подкрепена от един подпис, относно разработването на нова мина за злато в 
Olimpiada, полуостров Халкидики в Северна Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу предвиденото разработване на нова мина
за злато в Олимпиада на полуостров Халкидики в Северна Гърция. Вносителката на 
петицията твърди, че не е извършена оценка на въздействието на проекта върху 
околната среда и че, в резултат на това, ще последва опустошаване и замърсяване на 
район с природни забележителности. Освен това вносителката на петицията посочва, че 
това ще доведе до голямо количество токсични отпадъци, което ще има сериозни 
последици за здравето на местното население. Като посочва неприлагането от страна на 
Гърция на законодателството на ЕС в областта на отпадъците и оценката на 
въздействието върху околната среда, което също така е било потвърдено и от Съда на 
Европейския съюз, тя иска Европейският парламент да предприеме действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Петицията

Вносителката на петицията протестира срещу предвиденото разработване на нова мина 
за злато в Олимпиада на полуостров Халкидики в Северна Гърция. Това, което е било 
регистрирано от парламента като петиция, всъщност е писмо от вносителката, 
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адресирано до гръцкото министерство на околната среда, с призив да не бъде 
одобряван строежът, с копие до председателите на гръцкия и европейския парламенти. 
Резюмето на твърденията на вносителя, както първоначално е било предадено от 
парламента, не отговаря на информацията, съдържаща се в досието. По-специално 
препратката към решение на Съда относно „неизпълнението от страна на Гърция на 
законодателството на ЕС относно отпадъците и оценките на въздействието върху 
околната среда“ е погрешна; споменатото от вносителката решение1 е свързано с това, 
че Гърция не е успяла да гарантира съществуващите инсталации да оперират съгласно 
изискванията на Директива 2008/1/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(КПКЗ)2. Секретариатът на комисията по петиции поиска разяснения от вносителката, 
която на 27 април 2011 г отговори с електронно писмо. 

Предвид последната информация, твърденията на вносителката могат да бъдат 
обобщени както следва:

- Предложението за строеж на златна мина не е било подложено на оценка по 
отношение на неговото въздействие върху околната среда и това ще доведе до 
опустошаване и замърсяване на район с природни забележителности;

- Процедурата по издаване на разрешение, която е в ход, е незаконна, защото 
липсва консултация с обществеността и местните жители.

Наблюдения на Комисията

Твърденията на вносителката са свързани с Директива 85/337/ЕИО3, изменена от 
Директиви 97/11/EО4, 2003/35/EО5 и 2009/31/EО6 относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда. Тя е известна също така и като 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно 
Директивата за ОВОС проектите, които биха могли да окажат съществено въздействие 
върху околната среда, наред с другото, поради своето естество, размери и 
местоположение, подлежат на оценка на тяхното въздействие върху околната среда, 
преди да получат разрешение за осъществяване. В Директивата за ОВОС се прави 
разграничение между проекти, за които се изисква задължителна ОВОС (така 
наречените проекти от приложение І), и проекти за които органите на държавите-
членки трябва да установят, посредством процедура, наречена „скрининг“, 
вероятността да окажат съществено въздействие, като се вземат предвид критериите, 
изброени в приложение ІІІ към директивата (така наречените проекти от приложение 
ІІ); ако има такава вероятност, то тогава провеждането на ОВОС е наложително. 
Рудниците за открит добив с площ над 25 хектара са включени в приложение I., точка 
19 към Директивата; проектите под този праг и проектите за рудници с подземен добив 
са включени в приложение II., точка 2, букви a) и б) към директивата.

                                               
1 Решение на Съда на Европейските общности от 2 декември 2010 г., дело C-534/09.
2 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
4 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
5 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
6 OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 14.
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Съгласно информацията, изпратена от вносителката, новият проект за мина подлежи на 
процедура за ОВОС и процедурата е в процес на изпълнение. Етапът на консултация с 
обществеността е бил приключен. Органите, отговорни за опазването на околната среда 
(Инспекторат по околна среда) и другите заинтересовани страни (Техническа камара на 
Централна Македония – TEE) са предоставили своите коментари. Компетентните 
органи трябва да решат дали да бъде дадено разрешение за осъществяване. Това 
вероятно може да обясни защо петицията е била адресирана до гръцкия министър на 
околната среда и е била изпратена за сведение до Парламента. 

При положение че в момента се извършва ОВОС, включително и консултация с 
обществеността, твърденията на вносителката са опровергани. 

Комисията би желала да направи следните допълнителни забележки:
i. Директивата за ОВОС не забранява издаването на разрешително за проект, дори 

и да има отрицателно въздействие върху околната среда. Директивата за ОВОС 
не налага задължителни стандарти в сферата на опазването на околната среда; 
но проучването на въздействието върху околната среда и окончателното 
решение следва да предлагат мерки за предотвратяване, намаляване и където е 
възможно – неутрализиране на евентуалните отрицателни последствия върху 
околната среда;

ii. По отношение на консултацията с обществеността, изразените мнения и 
коментари следва да бъдат взети предвид в процедурата за издаване на 
разрешение за осъществяване, но те не са обвързващи.

iii. Директивата за ОВОС не включва изисквания относно наблюдение и контрол на 
качеството. Като се има предвид, че директивата налага основно процедурни 
изисквания, проверката на съдържанието на проучването на въздействието 
върху околната среда и на уместността на наложените условия за опазване на 
околната среда, е отговорност на компетентните национални органи;

iv. Компетентният орган трябва да оповести публично основните причини и 
съображения, довели до неговото решение (да даде или да откаже издаването на 
разрешение за осъществяване).

Заключение

При положение че процедурата за ОВОС е в процес на изпълнение, Комисията не може 
да продължи да се намесва. Компетентните гръцки органи трябва да вземат 
окончателното решение относно даването или отказа на разрешение за осъществяване.
Това вероятно може да обясни защо петицията е адресирана до гръцкия министър на 
околната среда. 

В случай че вносителят разполага с допълнителни доказателства, които да показват 
наличие на нарушение на законодателството на Общността, Комисията с готовност ще 
разгледа петицията допълнително. Комисията би желала да подчертае, че каквито и да 
било допълнителни твърдения следва да бъдат подробни и достатъчно обяснени и 
следва да бъдат подкрепени с подходящ материал (например копия от кореспонденция 
с националната администрация, жалби до национални съдилища или в рамките на 
други процедури, копия от съответните глави на проучването за въздействие върху 
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околната среда). При липсата на действителни и конкретни доказателства за наличие на 
явни грешки в оценката, службите на Комисията няма да бъдат в състояние да 
разследват адекватно петицията.


