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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0976/2008, внесена от Sofia Papalexiou, с гръцко гражданство, 
подкрепена от 1 подпис, относно неспазването от страна на гръцките органи, на 
общностните разпоредби в областта на опазването на околната среда, във връзка 
с предприетите мерки за борба срещу замърсяването покрай речни басейни и 
крайбрежни райони в северна Гърция1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява загриженост във връзка с нарушаването от страна 
на гръцките органи на редица разпоредби на ЕС в областта на околната среда, по 
отношение на борбата срещу замърсяването в близост до речните басейни на Axios, 
Aliakmonas, Loudias и Gallikos в северна Гърция и покрай бреговата линия на залива 
Thermaïkos. Вносителката на петицията изтъква, че не е възможно ефективното 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 
декември 2006 година за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Вносителката 
на петицията, която представлява около 5000 гръцки производители на ориз, призовава 
Европейския парламент и Комисията да предприемат необходимите действия за 
осигуряване спазването на съответното законодателство на ЕС от страна на гръцките 
органи. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителката на петицията, която представлява няколко производители на ориз, 
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посочва нарушение на законодателството на ЕС вследствие на замърсяване на реките 
Aliakmonas, Axios, Loudias и Gallikos, както и на залива Thermaïkos. Вносителката на 
петицията възразява също така срещу включването на някои зони в мрежата Натура 
2000.

Коментари на Комисията 

Следва да се отбележи, че вносителката на петицията вече се е обърнала към
Комисията за съдействие по този въпрос. Комисията би искала да предостави следните 
коментари по отношение на директивите, които са нарушени по мнението на 
вносителката на петицията:

Директиви относно опазването на околната среда:
Що се отнася до включването на територии (в случая специалната защитена зона 
GR1220010 и териториите от значение за Общността GR1210002, 122002, 1250004), 
Комисията счита, че определянето им съответства на критериите, установени съответно 
от Директива 79/409/ЕИО1 относно опазването на дивите птици и Директива 
92/43/ЕИО2 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, и се 
основава на най-добрата налична научна информация. Следователно, твърденията на 
вносителката на петицията относно погрешно определяне не са основателни.
При условия на евентуалност, Комисията би искала да припомни, че що се отнася до 
защитата на специалните защитени зони, вследствие на „хоризонтална“процедура за 
нарушение, т.е. процедура, която се позовава на липсата на правен режим за защита на 
всички специални защитени зони, посочени от Гърция, Съдът на ЕО е счел, че 
Република Гърция е нарушила задълженията си по член 4, параграфи 1 и 2, на 
Директива 79/409/ЕИО, както и по член 4, параграф 4, първо изречение от нея, в 
редакцията му съгласно член 6, параграф 2, на Директива 92/43/ЕИО (Решение от 11 
декември 2008 г., дело C-293/07).

Директива 2000/60/EО 3:
Комисията следи отблизо прилагането на директивата, в зависимост от различните 
етапи от изпълнението й. Когато Република Гърция не я спазва, Комисията открива 
процедури за нарушение. Що се отнася до разпоредбите, на които се позовават 
вносителите на петицията:
- вследствие на процедура за нарушение и на наложената й присъда от Съда на ЕО 
(Решение от 31 януари 2008 г., дело C-264/07), Република Гърция е спазила своите 
задължения, произтичащи от член 5. 

- във връзка с член 6, гръцките органи са съставили регистър на защитени зони. 
- що се отнася до член 8, била е открита процедура за нарушение. 

                                               
1 ОВ L 103, 5.4.1979 г., стр.1.
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр.7.
3 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр.1.
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- що се отнася до членове 11 и 13, задължението за изготвяне на планове за управление 
изтича в края на 2009 г., а това за прилагане на програмите в края на 2012 г.

Директива 2006/11/ЕО1, относно замърсяване, причинено от определени опасни 
вещества, изпуснати във водната околна среда на Общността:

Позоваването на Решението на Съда на ЕО по дело C-384/97 не е актуално, тъй като 
нарушението е класирано през 2004 г., след приемането на подходяща нормативна 
уредба.

Директива 91/271/ЕИО2 за пречистването на градските отпадъчни води:
Съгласно член 3, параграф 1 и член 4, параграф 1 от директивата, най-късно до 31 
декември 2000 г., всички агломерации с еквивалент жители над 15 000 следва да 
разполагат с канализационна система и да подлагат на вторична обработка 
изхвърлените градски отпадъчни води. За агломерациите с ЕЖ между 2 000 и 15 000, 
датата на постигане на спазване на изискванията беше 31 декември 2005 г.

При положение, че съществуват няколко агломерации, Комисията не е в състояние да 
открие индивидуални процедури за нарушение за всяка една от агломерациите. 
Комисията дава приоритет на откриване на процедури за нарушение които се отнасят
за цялостното прилагане на разпоредбите на законодателството на ЕС.

По отношение на агломерациите с ЕЖ над 15 000, Съдът на ЕО осъди Република 
Гърция (Решение от 25 октомври 2007 г., дело C-440/06). През декември 2008 г., 
Комисията откри процедура за нарушение съгласно член 228 от Договора за ЕО.

За агломерациите с ЕЖ между 2 000 и 15 000, службите на Комисията проучват 
наличната информация, за да установят дали те са в съответствие с изискванията на 
директивата. 
Що се отнася до промишлените отпадъчни води, петицията не се отнася до конкретни 
инсталации, посочени в Приложение III, при ЕЖ над 4 000.

Директива 2008/1/ЕО3 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването:

Петицията не се отнася до промишлени инсталации, посочени в приложение I. 
Следователно, не може да се установи нарушение.

Директива 2001/42/ЕО4 относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда: 

В петицията се прави позоваване на проучване, което не би било предмет на оценка. 

                                               
1 ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 52.
2 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.
3 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
4 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
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Директивата обаче не се отнася до проучвания, а до планове и програми. Следователно, 
не може да се установи нарушение.

Директива 2004/35/ЕО1 относно екологичната отговорност по отношение на 
предотвратяването и отстраняването на екологичните щети:
Инцидентите, посочени в петицията, са се случили преди 30.4.2007 г.; т.е. преди датата 
на привеждането в съответствие с директивата. Освен това, петицията принципно се 
позовава на екологични щети, без да конкретизира техния обхват и размер. Трябва да се 
припомни, че щетата следва да е конкретна и количествено измерима, и следва да се 
установи причинно-следствена връзка между щетата и установения замърсител или 
замърсители.

Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета2 и Регламент (ЕО) № 1974/2006 на 
Комисията3:
Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
установява общи правила за програмиране, определя целите, за които ще допринася 
политиката за развитие на селските райони, както и приоритетите и мерките за 
развитието на селските райони. 
Като вземат предвид приоритетите на Общността и националните приоритети, 
държавите-членки установяват програми за селските райони и предоставят на 
Комисията предложение за всяка програма. Комисията оценява предложените 
програми на база на тяхната съгласуваност със стратегическите насоки на Общността, 
националния стратегически план и Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета.

В съответствие с принципа на субсидиарност, държавите-членки са отговорни за 
изпълнението на програмите за развитие на селските райони след одобрение от 
Европейската комисия. Напредъкът, резултатността и ефективността на изпълнение на 
програмите за развитие на селските райони се оценяват на базата на показатели, 
свързани с първоначалната ситуация и с финансовото изпълнение, капацитет, 
постигнати резултати и въздействие. Общата рамка за мониторинг и оценка се съставя 
в сътрудничество с Комисията. 
С оглед на гореизложеното, Гърция е изготвила националния стратегически план за 
развитие на селските райони и плана за развитие на селските райони и ги е 
предоставила на Комисията. Програмата е била одобрена с решение 
C(2007)6015/29.11.2007.
Функциите по управление и контрол на програмата са отговорност на компетентен 
национален орган, който също така гарантира ефективното действие на тези системи по 
време на периода на изпълнение на програмата, като спазват съответната национална и 
общностна нормативна уредба. 
Изпълнението на програмата се отбелязва в годишния доклад за напредъка, който се 
                                               
1 ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
2 ОВ L 277 20.09.2005 г., стр.1
3 OВ L 368 15.12.2006 г., стр. 15.
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изготвя от държавата-членка и се предоставя на Комисията. Резултатите от 
изпълнението през годината се проучват и разискват между Комисията и държавата-
членка, и ако се счете за необходимо, могат да се предприемат действия, с цел 
постигане на целите, поставени в програмата за развитие на селските райони, и 
осигуряване на устойчивото развитие на селските райони.

Заключение
Като се вземе предвид горепосоченото се оказва, че или не е установено никакво 
нарушение (Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 2006/11/ЕО, 2008/1/ЕО, 2001/42/ЕО, 
2004/35/ЕО, Регламенти (ЕО) 1698/2005 и 1974/2006 ), или Комисията е предприела 
необходимите мерки, и по-специално чрез хоризонтални процедури за нарушение 
(Директиви 2000/60/ЕО, 91/271/ЕИО). Вносителката на петицията е уведомена относно 
тези заключения с писма от 17 март 2008 г. и 23 април 2008 г .  в рамките на 
кореспонденцията, водена между тях и службите на Комисията. Вносителката на 
петицията не е отговорила на тези писма.
При липса на нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда, 
Комисията счита, че става въпрос за случай, който попада в обхвата на националното 
право и отговорността на гръцките органи.


