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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1549/2010, adresată de Stefania Ligerou, de cetățenie elenă, 
însoțită de o semnătură, privind dezvoltarea unei noi mine de aur la 
Olimpiada, în peninsula Halkidiki din nordul Greciei

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva dezvoltării planificate a unei mine de aur la Olimpiada, în 
peninsula Halkidiki din nordul Greciei. Petiționara susține că nu s-a făcut nicio evaluare a 
impactului proiectului asupra mediului și că, în consecință, va exista o devastare și o poluare 
pe scară largă a unei zone de frumusețe naturală. Petiționara subliniază în continuare că acest 
lucru va implica un volum imens de deșeuri toxice, care vor avea consecințe grave asupra 
sănătății populației locale. Aceasta afirmă că Grecia nu a pus în aplicare legislația UE privind 
deșeurile și evaluările impactului asupra mediului, fapt confirmat și de Curtea Europeană de 
Justiție, și solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiția

Petiționara protestează împotriva dezvoltării planificate a unei mine de aur la Olimpiada, în 
peninsula Halkidiki din nordul Greciei. Ceea ce a fost de fapt înregistrat de Parlament ca 
petiție este o scrisoare adresată de petiționară ministerului elen al mediului, îndemnându-l să 
nu aprobe acest proiect, și trimisă în copie președintelui parlamentului elen și Președintelui 
Parlamentului European. Rezumatul afirmațiilor petiționarei în forma transmisă inițial de 
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Parlament nu corespunde cu informațiile conținute în dosar. În special, referirea la o hotărâre 
a Curții cu privire la „Nepunerea în aplicare a legislației UE privind deșeurile și evaluările 
impactului asupra mediului de către Grecia” este incorectă; hotărârea1 menționată de 
petiționară se referă la faptul că Greci nu s-a asigurat că instalațiile existente funcționează 
conform cerințelor Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC)2. Secretariatul 
Comisiei pentru petiții a solicitat clarificări din partea petiționarei, care a răspuns prin e-
mailul din 27 aprilie 2011. 

Luând în considerare cele mai recente informații, acuzațiile petiționarei pot fi rezumate după 
cum urmează:

- proiectul propus privind mina de aur nu a făcut obiectul unei evaluări în ceea ce 
privește efectele sale asupra mediului și, ca urmare, o zonă de frumusețe naturală va fi 
distrusă și poluată pe scară largă;

- procedura de autorizare aflată în curs de desfășurare este ilegală, deoarece nu există 
nicio consultare cu publicul și cu societatea locală.

Observațiile Comisiei

Acuzațiile petiționarei au legătură cu Directiva 85/337/CEE3, astfel cum a fost modificată prin 
Directivele 97/11/CE4, 2003/35/CE5 și 2009/31/CE6, privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului. Directiva este de asemenea cunoscută ca Directiva 
privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA). În conformitate cu Directiva EIA, înainte 
de acordarea autorizației, proiectele care ar putea avea efecte importante asupra mediului, 
printre altele prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, trebuie supuse unei evaluări a 
efectelor lor asupra mediului. Directiva EIA face distincția între proiecte care necesită o 
evaluare obligatorie a impactului asupra mediului (așa-numitele proiecte care fac obiectul 
anexei I) și proiecte în care statele membre trebuie să stabilească, printr-o procedură de 
„verificare”, dacă proiectele sunt susceptibile de a avea efecte semnificative, ținând seama de 
criteriile din anexa III la directivă (așa-numitele proiecte care fac obiectul anexei II); în caz 
afirmativ, este necesară o evaluare a impactului asupra mediului. Exploatările miniere de 
suprafață unde mărimea sitului depășește 25 de hectare sunt enumerate la punctul 19 din 
anexa I la directivă; proiectele sub acest prag și proiectele miniere subterane sunt enumerate 
la punctul 2 literele (a) și (b) din anexa II la directivă.

Conform informațiilor transmise de petiționară, noul proiect minier este supus unei proceduri 
de evaluare a impactului asupra mediului și procedura este în curs de desfășurare. Etapa 
consultării publice s-a încheiat. Administrația mediului (de exemplu, Inspectoratul de Mediu) 
și alte părți interesate (Camera tehnică din Macedonia Centrală - TEE) și-au prezentat 
observațiile. Autoritățile competente trebuie să decidă dacă vor acordat autorizația sau nu. 

                                               
1 Hotărârea din 2 decembrie 2010, cauza C-534/09. 
2 JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
3 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
4 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
5 JO L 156, 25.6.2003, p. 17.
6 JO L 140, 5.6.2009, p. 14.
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Acest lucru poate explica de ce, probabil, petiția a fost adresată ministrului elen al mediului și 
trimisă Parlamentului spre informare. 

Având în vedere faptul că o evaluare a impactului asupra mediului este în curs de desfășurare, 
inclusiv o consultare publică, acuzațiile petiționarei sunt infirmate. 

Comisia dorește să facă următoarele comentarii suplimentare:
i. Directiva EIA nu interzice autorizarea unui proiect, chiar dacă acesta are efecte 

negative asupra mediului. Directiva EIA nu stabilește standarde obligatorii de mediu; 
cu toate acestea, studiul de impact asupra mediului și o decizie finală ar trebui să 
propună măsuri pentru prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea 
oricăror efecte negative semnificative asupra mediului;

ii. În ceea ce privește consultarea publică, opiniile și comentariile exprimate ar trebui să 
fie luate în considerare în cadrul procedurii de autorizare, dar acestea nu sunt 
obligatorii; 

iii. Directiva EIA nu include cerințe privind monitorizarea și controlul calității. Având în 
vedere faptul că directiva stabilește în esență cerințe procedurale, verificarea de fond a 
studiului de impact asupra mediului și a caracterului adecvat al condițiilor de mediu 
impuse intră în responsabilitatea autorităților naționale competente;

iv. Autoritatea competentă trebuie să pună la dispoziția publicului principalele motive și 
considerații pe care își bazează decizia (de a acorda sau nu autorizația).

Concluzie

Având în vedere faptul că o procedură de evaluare a impactului asupra mediului se află în 
curs de derulare, Comisia nu poate interveni mai mult. Autoritățile elene competente trebuie 
să ia o decizie finală de a acorda sau nu autorizația. Acest lucru poate explica de ce, probabil, 
petiția a fost adresată ministrului elen al mediului. 

În cazul în care petiționara are dovezi suplimentare care să indice faptul că legislația 
comunitară este încălcată, Comisia va fi fericită să acorde în continuare petiției atenția 
cuvenită. Comisia ar dori să sublinieze faptul că orice alte acuzații ar trebui să fie suficient de 
detaliate și elaborate și ar trebui să fie susținute de materiale corespunzătoare (de exemplu, 
copii ale corespondenței cu administrația națională, apelul la instanțele naționale sau alte 
proceduri, copii ale capitolelor relevante ale studiului de impact asupra mediului). În lipsa 
unor dovezi concrete și specifice privind erorile vădite de evaluare, serviciile Comisiei nu vor 
fi în măsură să investigheze petiția în mod corespunzător.


