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Tárgy: Ioannis Kounelakis (görög állampolgár) és három másik aláíró által benyújtott, 
0886/2008. számú petíció a görögországi Kréta szigetének Lasithi körzetében 
található illegális kőbányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy 1981 óta illegális kőbánya működik a görögországi 
Kréta szigetének Lasithi körzetében. Az ezzel járó robbantások, amelyekre a petíció 
benyújtója szerint nincs engedély, rendkívül nagy zajjal járnak és a kőbányából származó por 
káros hatást gyakorol a termesztett növényekre, a házi- és tenyészállatokra, illetve különösen 
a helyi lakosság egészségére. A petíció benyújtója szerint a kőbánya vonatkozásában soha 
nem készítettek környezeti hatásvizsgálatot, és nem tartják be a kőbányákra vonatkozó 
szabályokat és szabályozást sem. Mivel az illetékes nemzeti hatóságokhoz benyújtott korábbi 
fellebbezései nem voltak eredményesek, a petíció benyújtója azt kéri az Európai Parlamenttől, 
hogy avatkozzon be. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

Megjegyzendő, hogy a petíció benyújtói már korábban a Bizottsághoz fordultak ugyanezen
kérdésben. 

Bevezetésképpen jelezni kell, hogy a petíció nem valamely konkrét közösségi jogszabály 
megsértésére hivatkozik. Ennek ellenére a petíciónak lehet egy olyan olvasata, amely az egyes 
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köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK1

irányelv lehetséges megsértése ellen emel kifogást. 

A 85/337/EGK irányelv nem gátolja meg az egyes projektek megvalósítását, még akkor sem, 
ha azok negatív hatással vannak a környezetre, viszont egy sor eljárás betartására kötelezi a 
tagállamokat a projektek környezeti hatásértékelése során. A 85/337/EGK irányelv valójában 
nem tartalmaz lényegi előírásokat, és nem rögzít kötelező környezeti normákat, vagyis nem 
kötelezi arra az illetékes hatóságokat, hogy bizonyos következtetéseket levonjanak a projektek 
környezeti hatásának értékeléséből. Következésképpen a szóban forgó irányelv csupán 
korlátozott mozgásteret biztosít a Bizottságnak abban, hogy megítélje a projektek 
célszerűségét, illetve hogy ellenőrizze a környezeti hatástanulmány minőségét és az egyes 
projektek esetében támasztott feltételek megfelelőségét. A közösségi szabályok nem 
megfelelő alkalmazása miatt indított szabálysértési eljárások keretében a Bizottság elsősorban 
azt ellenőrzi, hogy a tagállamok megfelelően élnek-e a 85/337/EGK irányelv 4. cikkének (2) 
bekezdése által rájuk ruházott értékelési hatáskörrel2.

A 25 hektárnál nagyobb területű kőbányák esetében az irányelv 1. cikkének (4) bekezdése, 
illetve az I. melléklet 1-9. pontja értelmében kötelező környezeti hatásértékelést végezni. Ami 
az irányelv II. mellékletében említett tevékenységeket illeti – ideértve a 25 hektárnál kisebb 
kőbányákat is – az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok eseti alapon,
illetve bizonyos küszöbértékek alapján határozzák meg, hogy az adott projektet alá kell-e
vetni értékelésnek vagy sem. A görög jogszabályok a kőbányák többsége esetében előírják a 
környezeti értékelést. A petíció azonban ugyanakkor nem tartalmaz egy kulcsfontosságú 
információt, nevezetesen a tevékenység kapacitását.

Feltételezve, hogy a szóban forgó kőbánya területe meghaladja az irányelvben és/vagy a 
nemzeti szabályozás által megszabott küszöböt, 1988. július 3-ától fogva a 85/337/EGK 
irányelv alkalmazandó rá. Az ezen időpont előtt jóváhagyott projektek, illetve azok, amelyek 
engedélyezési kérelmét a fenti időpont előtt nyújtották be, nem esnek az irányelv időbeli 
alkalmazási hatálya alá. A kérdéses esettel kapcsolatban a petíció benyújtói megemlítik, hogy 
a kőbánya 1981 óta működik. 

A fentiek fényében nem állapítható meg a 85/337/EGK irányelv megsértésének ténye.
A petíció benyújtói és a Bizottság szervei között folytatott levélváltás keretében az utóbbiak
2008. július 3-án kelt levelükben közölték a fenti következtetést a petíció benyújtóival is. A 
petíció benyújtói nem válaszoltak erre a levélre.

Következtetés
A közösségi környezetvédelmi jogszabályok megsértésének hiányában a Bizottság úgy véli, 
hogy a nemzeti jog hatálya alá tartozó helyzetről van szó, amely a görög hatóságok 
hatáskörébe tartozik.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2 A 4. cikk (2) bekezdése bizonyos szabadságot biztosít az illetékes hatóságnak annak megítélésére, hogy a II. 
melléklet hatálya alá tartozó adott projektekről kell-e hatásértékelést végezni vagy sem. A Bíróság ítélkezési 
gyakorlata szerint ennek a szabadságnak a korlátait a 2. cikk (1) bekezdésében előírt kötelezettség szabja meg 
(lásd pl.: 2004. április 29-i ítélet, Bizottság/Portugália, C-117/02 számú ügy, EBHT I-5517 o., illetve 2006. 
május 4-i ítélet, Bizottság/Egyesült Királyság, C-508/03 számú ügy, EBHT 2006, I-3969 o.).
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