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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0886/2008 af Ioannis Kounelakis, græsk statsborger, og 3 
medunderskrivere, om et ulovligt stenbrud i Lasithi amt på den græske ø Kreta

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at der siden 1981 drives et ulovligt stenbrud i Lasithi amt på den græske 
ø Kreta. De dermed forbundne sprængninger, hvortil der i henhold til andrageren ikke 
foreligger tilladelse, giver anledning til voldsomme lydgener, og støvet fra stenbruddet har 
skadelig indvirkning på afgrøder, hus- og avlsdyr og ikke mindst på lokalbefolkningens 
helbred. Andrageren hævder, at der aldrig er foretaget en undersøgelse af det pågældende 
stenbruds indvirkninger på miljøet, samt at de for stenbrud gældende kodekser og 
bestemmelser ikke bliver overholdt. Da de hidtidige henvendelser til de ansvarlige nationale 
myndigheder har været forgæves, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Det bemærkes, at andragerne allerede tidligere har henvendt sig til Kommissionen om 
samme emne.
Det skal indledningsvist nævnes, at andragendet ikke henviser til overtrædelsen af en konkret 
fællesskabsretsakt. Trods dette kan indholdet af andragendet fortolkes som en klage over en 
mulig overtrædelse af direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet.

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
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Direktiv 85/337/EØF forhindrer ikke gennemførelsen af et projekt, selv om det har negative 
konsekvenser for miljøet, men det forpligter medlemsstaterne til at overholde en række 
procedurer i forbindelse med miljøvurderingen. Direktiv 85/337 indeholder således ingen 
væsentlige forskrifter, og det fastsætter ikke obligatoriske miljøstandarder, og forpligter 
derfor ikke de kompetente myndigheder til at drage bestemte konsekvenser af resultaterne af 
vurderingen af et projekts miljømæssige konsekvenser. Derfor giver direktivet kun 
Kommissionen en begrænset margen for at gribe ind vedrørende det hensigtsmæssige i et 
projekt eller for at kontrollere kvaliteten af miljøkonsekvensvurderingen og det 
hensigtsmæssige i de betingelser, der pålægges et projekt. I forbindelse med 
overtrædelsesprocedurer vedrørende en dårlig anvendelse kontrollerer Kommissionen 
navnlig, om medlemsstaterne respekterer den skønsmargen, de pålægges i artikel 4, stk. 2, i 
direktiv 85/337/EØF1.

For stenbrud, der dækker et areal på over 25 ha, er det obligatorisk at foretage en vurdering af
indvirkningen på miljøet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktivet sammenholdt 
med bilag I. For projekter, der er nævnt i direktivets bilag II, herunder stenbrud, der dækker et 
areal på mindre end 25 ha, bestemmes det i direktivets artikel 4, stk. 2, at medlemsstaterne på 
grundlag af en gennemgang af hvert enkelt tilfælde eller på grundlag af grænseværdierne 
afgør, om projektet skal vurderes. Den græske lovgivning kræver en vurdering af de fleste 
stenbrud. Andragendet indeholder imidlertid ikke oplysninger på et afgørende punkt, nemlig 
aktivitetens omfang.

Hvis det antages, at det omtalte stenbrud dækker et areal, der overstiger grænseværdierne i 
direktivet og/eller den nationale lovgivning, finder direktiv 85/337/EØF anvendelse fra 3. juli 
1988. I denne sag nævner andragerne, at stenbruddet har været i brug siden 1981.
Det fremgår af ovenstående, at det ikke er muligt at fastslå, at direktiv 85/337/EØF er blevet 
overtrådt.
Det skal bemærkes, at disse konklusioner også er meddelt andragerne ved skrivelse af 3. juli 
2008 i brevvekslingen mellem disse og Kommissionens tjenestegrene. Andragerne har ikke 
svaret på denne skrivelse.

Konklusion
Da Fællesskabets miljølovgivning ikke er blevet overtrådt, mener Kommissionen, at der er 
tale om en situation, der henhører under national ret og dermed under de græske 
myndigheders ansvarsområde."

                                               
1 Artikel 4, stk. 2, giver den kompetente myndighed en vis frihed til at skønne, om et bestemt projekt, der 
nævnes i bilag II, skal vurderes eller ej. Ifølge retspraksis begrænses denne skønsmargen af den forpligtelse, der 
nævnes i artikel 2, stk. 1, (se f.eks. dom af 29. april 2004, Kommissionen mod Portugal, sag C-117/02, Sml. I, s. 
5517 og dom af 4. maj 2006, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, sag C-508/03, Sml. 2006 I, s. 3969).
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