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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0886/2008, ingediend door Ioannis Kounelakis (Griekse 
nationaliteit), gesteund door drie medeondertekenaars, over een illegale 
steengroeve in het departement Lasithi op het Griekse eiland Kreta

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat er sinds 1981 een illegale steengroeve wordt geëxploiteerd in het 
departement Lasithi op het Griekse eiland Kreta. De in dit verband uitgevoerde explosies, 
waarvoor volgens indiener geen vergunning is afgegeven, leiden tot enorme lawaaioverlast, 
en het stof van de steengroeve heeft een schadelijk effect op de gewassen, huisdieren, 
fokdieren, en vooral ook op de gezondheid van de plaatselijke bevolking. Indiener stelt dat er 
nooit onderzoek is gedaan naar de milieueffecten van de genoemde steengroeve en dat de 
voor steengroeven geldende regels en bepalingen niet worden gerespecteerd. Omdat 
verzoeken dienaangaande aan de verantwoordelijke nationale autoriteiten tot op heden 
vergeefs zijn geweest, verzoekt indiener het Europees Parlement om op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Opmerking: indieners hebben zich al eerder tot de Commissie gewend in verband met 
ditzelfde onderwerp. 

Ter introductie wordt verder opgemerkt dat het verzoekschrift niet handelt om een overtreding 
van een concreet communautair wetsbesluit. Desondanks kan het verzoekschrift worden 
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gezien als melding van een mogelijke overtreding van Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. 

Met Richtlijn 85/337/EEG wordt de uitvoering van een project niet verhinderd, ook niet 
indien er negatieve milieueffecten zijn, maar worden de lidstaten verplicht een reeks 
procedures te volgen bij de milieueffectbeoordeling (MEB). Richtlijn 85/337/EEG bevat geen 
inhoudelijke voorschriften of verplichte milieunormen. De bevoegde autoriteiten zijn dan ook 
niet verplicht om bepaalde gevolgen te trekken uit de MEB-resultaten van een project.
Daarom laat de richtlijn de Commissie slechts weinig ruimte om te oordelen over de 
doelmatigheid van een project, over de MEB-kwaliteit of over de voorwaarden die aan een 
project worden gesteld. Bij niet-nalevingsprocedures in geval van slechte uitvoering gaat de 
Commissie onder meer na of de lidstaten de beoordelingsmarge in acht nemen waarover zij 
beschikken krachtens artikel 4, lid 2 van Richtlijn 85/337EEG2.

Voor steengroeven met een oppervlakte van meer dan 25 hectaren is een MEB verplicht 
volgens artikel 4, lid 1 van de richtlijn in combinatie met bijlage I.19. Wat betreft de in bijlage 
II van de richtlijn vermelde activiteiten, waaronder steengroeven met een oppervlakte van 
minder dan 25 hectaren, wordt in artikel 4, lid 2 van de richtlijn bepaald dat de lidstaten, van 
geval tot geval of op basis van drempels, vaststellen of het project moet worden onderworpen 
aan een beoordeling. De Griekse wetgeving verlangt een beoordeling voor het merendeel van 
de steengroeven. In elk geval ontbreekt in het verzoekschrift één cruciaal element, namelijk 
de omvang van de activiteiten.

Ook als we aannemen dat de oppervlakte van bovengenoemde steengroeve de drempels van 
de richtlijn en/of de nationale wet overschrijdt, laat dit onverlet dat Richtlijn 85/337/EEG van 
toepassing is vanaf 3 juli 1988. Projecten waarbij vóór die datum goedkeuring is verleend of 
werd aangevraagd, vallen niet binnen het tijdelijke toepassingsgebied van de richtlijn. In het 
voorliggende geval vermelden indieners dat de steengroeve in bedrijf is sinds 1981. 
Gezien het voorgaande is het niet mogelijk om een overtreding van Richtlijn 85/337/EEG vast 
te stellen.
Deze conclusies zijn op 3 juli 2008 schriftelijk meegedeeld aan indieners, in het kader van de 
correspondentie tussen hen en de diensten van de Commissie. Indieners hebben niet 
gereageerd op deze brief.

Conclusie
Aangezien de Europese milieuwetgeving niet wordt geschonden, is de Commissie van oordeel 
dat in deze situatie het nationale recht van toepassing is en de Griekse autoriteiten hiervoor de 
verantwoordelijkheid dragen.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 Krachtens artikel 4, lid 2 beschikt de bevoegde autoriteit over enige mate van vrijheid om vast te stellen of een 
bepaald project, genoemd in bijlage II, al dan niet aan een beoordeling moet worden onderworpen. Volgens de 
jurisprudentie wordt deze beoordelingsmarge begrensd door de in artikel 2, lid 1 opgelegde verplichting (cf. 
arrest van 29 april 2004, Commissie/Portugal, zaak C-117/02, Jurispr. blz. I-5517 en arrest van 4 mei 2006, 
Commissie/Verenigd Koninkrijk, zaak C-508/03, Jurispr. 2006, blz. I-3969).
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