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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja protestuoja prieš planuojamą naujos aukso kasyklos įrengimą Olimpijoje 
Chalkidės pusiasalyje Šiaurės Graikijoje. Peticijos pateikėja teigia, kad neatliktas projekto 
poveikio aplinkai vertinimas ir todėl bus padaryta didelė žala ir užteršta nepakartojama tos 
vietovės gamta. Peticijos pateikėja taip pat pabrėžia, kad dėl šio projekto bus išmesta daug 
toksinių atliekų, kurios neigiamai paveiks vietos gyventojų sveikatą. Teigdama, kad Graikija 
neįgyvendina ES teisės aktų dėl atliekų ir poveikio aplinkai vertinimo – šį faktą patvirtino ir 
Europos Teisingumo Teismas – peticijos pateikėja prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja protestuoja prieš planuojamą naujos aukso kasyklos įrengimą Olimpijoje 
Chalkidės pusiasalyje Šiaurės Graikijoje. Parlamentas iš tikrųjų atkreipė dėmesį į tai, kad 
pateikta peticija yra Graikijos aplinkos ministerijai adresuotas peticijos pateikėjos laiškas, 
kuriame reikalaujama nepritarti planuojamai veiklai ir kurio kopija pateikta Graikijos 
parlamento ir Europos Parlamento pirmininkams. Peticijos pateikėjos teiginių santrauka, kurią 
pradžioje pateikė Parlamentas, neatitinka byloje pateiktos informacijos. Ypač netiksli nuoroda 
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į Teismo sprendimą dėl „Graikijos įsipareigojimų įgyvendinti ES teisės aktus dėl atliekų ir 
poveikio aplinkai vertinimo neįvykdymo“; Peticijos pateikėjos nurodytas sprendimas1 susijęs 
su Graikijos įsipareigojimų užtikrinti, kad esami įrenginiai veiktų laikantis 2008 m. sausio 
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB dėl integruotos taršos prevencijos 
ir kontrolės (ITPK)2  reikalavimų, nevykdymu. Peticijų komiteto sekretoriatas paprašė 
peticijos pateikėjos pateikti tikslesnę informaciją; atsakymas el. paštu gautas 2011 m. 
balandžio 27 d.

Atsižvelgiant į naujausią informaciją gali būti pateikta tokia peticijos pateikėjos teiginių 
santrauka:

– Neatliktas siūlomo aukso kasyklos projekto poveikio aplinkai vertinimas ir todėl bus 
padaryta didelė žala ir užteršta nepakartojama tos vietovės gamta.

– Vykdoma leidimo išdavimo procedūra yra neteisėta, nes nesikonsultuojama su 
visuomene ir vietos gyventojais.

Komisijos pastabos

Peticijos pateikėjos teiginiai susiję su Direktyva 85/337/EEB3, kuri pakeista direktyvomis 
97/11/EB4, 2003/35/EB5 ir 2009/31/EB6 dėl konkrečių viešų ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo. Direktyva taip pat žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
direktyva. Remiantis PAV direktyva prieš duodant sutikimą įgyvendinti projektus, galinčius 
daryti didelį poveikį aplinkai, inter alia, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, turi būti 
atliekamas jų poveikio aplinkai vertinimas. PAV direktyvoje išskiriami projektai, kuriems 
privalomas PAV (vadinamieji I priedo projektai) ir projektai, dėl kurių valstybių narių 
institucijos turi, taikydamos vadinamąją patikros procedūrą ir, atsižvelgdamos į direktyvos 
III priede nustatytus kriterijus, priimti sprendimą, ar projektais gali būti daromas didelis 
poveikis aplinkai (vadinamieji II priedo projektai). Jeigu projektai gali daryti didelį poveikį 
aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas būtinas. Atviro tipo kasyklos, kai jų paviršiaus plotas 
didesnis nei 25 ha, nurodytos direktyvos I priedo 19 punkte; šios ribos neviršijantys projektai 
bei požeminės kasyklos minimos direktyvos II priedo 2 punkto a ir b papunkčiuose.

Pagal peticijos pateikėjo atsiųstą informaciją naujosios kasyklos projektui taikytina 
PAV procedūra, kuri šiuo metu atliekama. Viešų konsultacijų etapas baigėsi. Aplinkos 
apsaugos institucijos (pvz., Aplinkos apsaugos inspekcija) ir kiti suinteresuotieji subjektai 
(Vidurio Makedonijos technikos rūmai – TEE) pateikė savo pastabas. Kompetentingos 
institucijos turi nuspręsti, ar duoti sutikimą planuojamai veiklai vykdyti. Tikriausiai todėl 
peticija buvo adresuota Graikijos aplinkos ministrei, o Parlamentui atsiųsta informavimo 
tikslais.

Kadangi šiuo metu vyksta PAV, įskaitant viešas konsultacijas, peticijos pateikėjos teiginiai 
atmetami.
                                               
1 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimas byloje C-534/09. 
2 OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
3 OL L 175, 1985 7 5, p. 40.
4 OL L 73, 1997 3 14, p. 5.
5 OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
6 OL L 140, 2009 6 5, p. 14.
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Komisija norėtų papildomai pateikti šias pastabas:
i. PAV direktyvoje nėra draudimų suteikti leidimą įgyvendinti projektą, net kai projektas 

daro neigiamą poveikį aplinkai. PAV direktyva nenustatoma privalomų aplinkos 
apsaugos standartų; vis dėlto poveikio aplinkai tyrime ir galutiniame sprendime turėtų 
būti pasiūlytos priemonės, kaip užkirsti kelią, sumažinti ir, kai įmanoma, kompensuoti 
bet kokį didelį neigiamą poveikį aplinkai;

ii. per viešas konsultacijas, kai duodamas sutikimas vykdyti veiklą, turi būti 
atsižvelgiama į išreikštas nuomones ir pastabas, tačiau jos nėra privalomos;

iii. PAV direktyvoje nėra stebėsenos ir kokybės kontrolės reikalavimų. Kadangi 
direktyvoje numatyti tik esminiai procedūriniai reikalavimai, poveikio aplinkai 
vertinimo turinio ir nustatytų tinkamų aplinkos apsaugos sąlygų patvirtinimas 
priklauso kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos kompetencijai;

iv. Kompetentinga valdžios institucija privalo leisti visuomenei susipažinti su 
pagrindinėmis priežastimis ir svarstymais, kuriais paremtas jos sprendimas (atsisakyti 
ar duoti sutikimą vykdyti veiklą).

Išvada

Kadangi PAV procedūra tebevykdoma, Komisija negali imtis tolesnių veiksmų.
Kompetentingos Graikijos valdžios institucijos turi priimti galutinį sprendimą duoti ar neduoti 
sutikimą dėl planuojamos veiklos. Tikriausiai todėl peticija buvo adresuota Graikijos aplinkos 
ministrei. 

Jei peticijos pateikėja turi kitų įrodymų, kad pažeidžiami Bendrijos teisės aktai, Komisija su 
malonumu toliau svarstys peticiją. Komisija norėtų pabrėžti, kad tolesni pareiškimai turėtų 
būti nuodugnūs ir pakankamai išsamūs bei grindžiami atitinkamais duomenimis (pavyzdžiui, 
susirašinėjimo su nacionalinėmis administracinėmis įstaigomis, kreipimosi į nacionalinius 
teismus ir kitų taikytų procedūrų dokumentų, poveikio aplinkai tyrimo atitinkamų skyrių 
kopijomis). Neturėdamos aiškių ir konkrečių duomenų, kuriais būtų akivaizdžiai parodomos 
poveikio aplinkai vertinimo klaidos, Komisijos tarnybos neturi galimybių tikslingai nagrinėti 
peticiją.“


