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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0886/2008, Ioannis Kounelakis, Kreikan kansalainen, ja 3 
allekirjoittanutta, laittomasta louhoksesta Kreikkaan kuuluvan Kreetan 
saaren Lasithin alueella 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että Kreikkaan kuuluvan Kreetan saaren Lasithin alueella on 
toiminut laiton louhos vuodesta 1981. Louhoksen räjäytystöistä, jotka vetoomuksen esittäjän 
mukaan ovat luvattomia, aiheutuu äärimmäisen kovaa meteliä, ja louhoksesta nouseva pöly 
vahingoittaa viljelyksiä, kotieläimiä ja karjaa sekä ennen muuta paikallisten asukkaiden 
terveyttä. Vetoomuksen esittäjä väittää, että louhokselle ei ole koskaan tehty 
ympäristövaikutusten arviointia ja että louhoksia koskevia lakeja ja määräyksiä ei ole 
noudatettu. Koska hänen aiemmat valituksensa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
ovat olleet tuloksettomia, vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan 
asiaan. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

On pantava merkille, että vetoomuksen esittäjät ovat jo aiemmin kääntyneet komission 
puoleen saman asian vuoksi. 
Ensi alkuun on huomattava, että vetoomuksessa ei viitata minkään konkreettisen yhteisön 
säädöksen rikkomiseen. Vetoomuksen voidaan kuitenkin tulkita tuovan esiin tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
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direktiivin 85/337/ETY1 mahdollisen rikkomisen. 
Direktiivi 85/337/ETY ei estä ympäristölle haitallisen hankkeen toteutusta, vaan se velvoittaa 
jäsenvaltiot noudattamaan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä eräitä menettelyjä. 
Direktiivissä 85/337/ETY ei aseteta merkittäviä vaatimuksia eikä sitovia ympäristönormeja, 
eikä se niin ollen velvoita toimivaltaisia viranomaisia käynnistämään hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten johdosta tiettyjä seurauksia. Direktiivi tarjoaa 
komissiolle näin ollen vain hyvin rajoitetut mahdollisuudet puuttua hankkeiden 
asianmukaisuuteen tai valvoa ympäristövaikutusten arvioinnin laatua ja hankkeelle asetettujen 
vaatimusten sopivuutta. Virheellistä soveltamista koskevien rikkomismenettelyjen yhteydessä 
komissio tarkistaa erityisesti, käyttävätkö jäsenvaltiot direktiivin 85/337/ETY2 4 artiklan 
2 kohdan heille suomaa harkintavaltaa asianmukaisesti.
Louhosten, joiden pinta-ala ylittää 25 hehtaaria, kohdalla ympäristövaikutusten arviointi on 
pakollinen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan sekä liitteen I 19 kohdan mukaisesti. Jos kyse on 
direktiivin liitteessä II tarkoitetuista toimista, direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa säädetään, että 
jäsenvaltiot päättävät myös alle 25 hehtaarin kokoisten louhosten tapauksessa 
tapauskohtaisten tutkimusten tai raja-arvojen perusteella, onko tietty hanke arvioitava. 
Kreikan lainsäädäntö edellyttää arvioinnin tekemistä useimpien louhosten yhteydessä. 
Vetoomuksesta puuttuu kuitenkin keskeinen tieto, siinä ei nimittäin mainita louhoksen 
kapasiteettia.
Jos kyseisen louhoksen pinta-ala ylittää direktiivissä ja/tai kansallisessa lainsäädännössä 
asetetut raja-arvot, siihen sovelletaan direktiiviä 85/337/ETY 3. heinäkuuta 1988 alkaen. 
Hankkeet, jotka on hyväksytty ennen tätä päivämäärää, ja hankkeet, joita koskeva 
lupahakemus on jätetty ennen sitä, jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tässä 
tapauksessa vetoomuksen esittäjät mainitsevat, että louhos on ollut toiminnassa vuodesta 1981 
alkaen. 
Edellä esitettyjen seikkojen vuoksi tässä tapauksessa ei siis voida todeta 
direktiivin 85/337/ETY rikkomista.
Nämä päätelmät on annettu tiedoksi vetoomuksen esittäjille myös 3. heinäkuuta 2008 
päivätyllä kirjeellä, joka on osa vetoomuksen esittäjien ja komission yksiköiden välillä käytyä 
kirjeenvaihtoa. Vetoomuksen esittäjät eivät ole vastanneet kirjeeseen.

Päätelmä
Koska yhteisön ympäristölainsäädäntöä ei ole tässä tapauksessa rikottu, komissio katsoo, että 
asia kuuluu kansallisen oikeuden piiriin ja Kreikan viranomaisten toimivaltaan.

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 4 artiklan 2 kohdassa toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan tietyt valtuudet arvioida, onko liitteessä II 
mainittuihin luokkiin kuuluva, määrätty hanke tarpeellista asettaa arvioinnin alaiseksi. Oikeuskäytännön mukaan 
tätä harkintavaltaa rajoittaa 2 artiklan 1 kohdassa asetettu velvollisuus (ks. esimerkiksi 29. huhtikuuta 2004 
annettu tuomio, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Portugalin tasavalta, asia C-117/02, Kok. s. I–5517 ja 
4. toukokuuta 2006 annettu tuomio, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
Yhdistynyt kuningaskunta, asia C-508/03, Kok. 2006, s. I–3969).
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