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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0886/2008, του Ιωάννη Κουνελάκη, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με παράνομο λατομείο στην περιοχή 
Λασιθίου στην Κρήτη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι από το 1981 λειτουργεί παράνομο λατομείο στην περιοχή 
Λασιθίου Κρήτης. Οι εκρήξεις που πραγματοποιούνται, για τις οποίες σύμφωνα με τον 
αναφέροντα δεν έχει χορηγηθεί άδεια, προκαλούν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και η έκλυση 
σκόνης από το λατομείο καταστρέφει τις καλλιέργειες, προκαλεί βλάβες στα εκτρεφόμενα 
και τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα στην υγεία του τοπικού πληθυσμού. Ο αναφέρων 
διατείνεται ότι ποτέ δεν διεξήχθη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το λατομείο και 
ότι δεν τηρούνται οι κανόνες και κανονισμοί που ισχύουν για τα λατομεία. Δεδομένου ότι οι 
προηγούμενες προσφυγές του στις αρμόδιες εθνικές αρχές ήταν ανεπιτυχείς, ο αναφέρων 
ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναφέροντες έχουν ήδη απευθυνθεί στην Επιτροπή για το ίδιο 
θέμα.

Εισαγωγικά, πρέπει να τονιστεί ότι στην αναφορά δεν γίνεται λόγος για παράβαση
συγκεκριμένης κοινοτικής πράξης. Μολαταύτα, από την ανάγνωση της αναφοράς θα
μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι καταγγέλλεται μια πιθανή παραβίαση της οδηγίας 
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85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ δεν απαγορεύει την εκτέλεση σχεδίου έργου, ακόμη και αν αυτό έχει
αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, επιβάλλει όμως στα κράτη μέλη να τηρείται σειρά 
διαδικασιών κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. Στην
πραγματικότητα, η οδηγία 85/337 δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές απαιτήσεις και δεν θεσπίζει 
υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα, εφόσον δεν επιβάλλει στις αρμόδιες αρχές να αντλούν
συγκεκριμένες συνέπειες από τα αποτελέσματα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
κάποιου σχεδίου έργου. Κατά συνέπεια, η οδηγία δεν προσφέρει στην Επιτροπή παρά μικρό 
μόνο περιθώριο παρέμβασης όσον αφορά τη σκοπιμότητα ενός σχεδίου έργου ή ελέγχου της 
ποιότητας μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή της καταλληλότητας των 
προϋποθέσεων που επιβάλλονται σε κάποιο σχέδιο έργου. Στο πλαίσιο των διαδικασιών επί 
παραβάσει σχετικά με περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής, η Επιτροπή συγκεκριμένα 
ελέγχει αν τα κράτη μέλη τηρούν το περιθώριο εκτίμησης που παραχωρεί σε αυτά το άρθρο 
4, παράγραφος 2, της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ2.
Για τα λατομεία με έκταση μεγαλύτερη των 25 εκταρίων, η εκτίμηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας, σε 
συνδυασμό με το Παράρτημα I.19. Δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των λατομείων
έκτασης μικρότερης των 25 εκταρίων, προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας
ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν, είτε βάσει εξετάσεως κατά περίπτωση είτε βάσει κατωτάτων 
ορίων, εάν το σχέδιο έργου πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση. Η ελληνική νομοθεσία απαιτεί
εκτίμηση για τα περισσότερα λατομεία. Ωστόσο, η αναφορά δεν περιέχει μια κρίσιμη
πληροφορία, δηλαδή την παραγωγική ικανότητα.

Εάν υποτεθεί ότι το εν λόγω λατομείο έχει έκταση που υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της
οδηγίας και/ή της εθνικής νομοθεσίας, εφαρμόζεται η οδηγία 85/337/ΕΟΚ από τις 
3 Ιουλίου 1988. Τα σχέδια έργων που εγκρίθηκαν πριν από την ανωτέρω ημερομηνία ή τα
σχέδια έργων για τα οποία είχε υποβληθεί αίτηση άδειας πριν από την ανωτέρω ημερομηνία 
δεν εμπίπτουν στο χρονικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Στην προκειμένη περίπτωση οι
αναφέροντες σημειώνουν ότι το λατομείο λειτουργεί από το 1981.

Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί 
παράβαση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ.

Αυτά τα συμπεράσματα έχουν κοινοποιηθεί και στους αναφέροντες με επιστολή στις
3 Ιουλίου 2008, στο πλαίσιο της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ αυτών και των υπηρεσιών της 
Επιτροπής. Οι αναφέροντες δεν έχουν απαντήσει σε αυτή την επιστολή.

Συμπέρασμα
Δεδομένου ότι δεν σημειώθηκε παράβαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η
                                               
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40.
2 Το άρθρο 4, παράγραφος 2, παρέχει στην αρμόδια αρχή κάποια ελευθερία όσον αφορά την εκτίμηση εάν ένα
ορισμένο έργο, που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ, πρέπει να υποβληθεί ή όχι σε εκτίμηση. Σύμφωνα με τη
νομολογία, αυτό το περιθώριο εκτίμησης περιορίζεται στην υποχρέωση για την οποία έγινε λόγος στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 (βλ. π.χ. την απόφαση της 29ης Απριλίου 2004, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, υπόθεση C-117/02, 
Συλλογή σ. Ι-5517 και απόφαση της 4ης Μαΐου 2006, Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, υπόθεση C-508/03, 
Συλλογή 2006, σ. I-3969).
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Επιτροπή φρονεί ότι πρόκειται για μια κατάσταση που άπτεται του εθνικού δικαίου και
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών.
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