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Уважаеми господин Дичев, 

Бих искал да Ви благодаря за съобщението от 4 септември 2014 г. до европейския 
комисар по околна среда г-н Поточник, който ми възложи да Ви отговоря. В 
съобщението си Вие обвинявате компанията Асарел Медет за замърсяване на река 
Банска Луда Яна. 

Комисията носи отговорността за осигуряване на правилното и точно прилагане на 
европейското законодателство, в това число на законодателството в областта на 
околната среда. В тази връзка, при всяко доказателство за това, че някоя държава-
членка не се съобразява c разпоредбите му, Комисията може да се обърне към 
съответните национални компетентни органи и да поиска допълнителни 
разяснения. В този случай, след провеждане на задълбочено разследване, 
Комисията може да започне процедура за нарушение срещу съответната държава. 
Във всички случаи, обаче, Комисията трябва стриктно да се подчинява на 
принципа за субсидиарност, т.е. неможе да се намесва във въпроси от 
компетентност на националните власти, а само в случаите, изрично предвидени в 
Договорите. 

Бихме желали да Ви уведомим, че за съжаление Вашите твърдения не 
представляват валидни доказателства по смисъла на Европейското право, които да 
дават основание на Европейската комисия да започне разследване по Вашето 
съобщение. Предвид това, че Комисията не може да започне процедура за 
нарушение при отсъствие на уместни доказателства за нарушение на европейското 
законодателство, на този етап повдигнатият от Вас въпрос няма да бъде разгледан 
по-нататък. 

Ако притежавате доказателства, които недвусмислено показват, че се извършва 
нарушение на европейското законодателство в областта на околната среда, Ви 
приканвам да ги предоставите на Комисията чрез официалния формуляр за жалби, 
който може да бъде намерен на следния интернет 
http://ec.europa.eu/eu law/vour rights/vour rights forms 
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