
CM\770971PL.doc PE421.173

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

20.02.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0886/2008, którą złożył Ioannis Kounelakis (Grecja), z trzema podpisami, 
w sprawie nielegalnej kopalni w regionie Lasithi na greckiej wyspie Krecie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na to, że od 1981 r. w regionie Lasithi na greckiej wyspie 
Krecie działa nielegalna kopalnia. Związane z tym roboty strzelnicze, na które według 
składającego petycję nie ma zezwolenia, powodują ogłuszający hałas, a pył z kopalni ma 
niszczycielski wpływ na uprawy, zwierzęta domowe i hodowlane, a w szczególności na 
zdrowie lokalnych mieszkańców. Składający petycję utrzymuje, że w związku ze 
wspomnianą kopalnią nigdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko 
naturalne oraz że nie przestrzegano przepisów i innych regulacji prawnych dotyczących 
kopalń. Ponieważ jego wcześniejsze wnioski kierowane do właściwych władz krajowych 
okazały się bezskuteczne, składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Należy zauważyć, że składający petycję zwracali się już do Komisji w tej samej sprawie.
Tytułem wstępu należy zasygnalizować, że petycja nie odnosi się do naruszenia konkretnego 
aktu wspólnotowego. Mimo to możliwa jest interpretacja, zgodnie z którą petycją powiadamia 
o możliwym naruszeniu dyrektywy 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
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przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
Dyrektywa 85/337/EWG nie stoi na przeszkodzie realizacji przedsięwzięcia, nawet jeśli ma 
ono negatywne skutki dla środowiska naturalnego, ale zobowiązuje państwa członkowskie do 
przestrzegania szeregu procedur w ramach przeprowadzania oceny oddziaływania tego 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Dyrektywa 85/337/EWG nie zawiera właściwie 
wymogów materialnych i nie ustanawia obowiązkowych norm w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, to jest nie zobowiązuje właściwych organów do podjęcia 
określonych działań w związku z wynikami oceny skutków danego przedsięwzięcia dla 
środowiska naturalnego. W konsekwencji dyrektywa pozostawia Komisji jedynie małe pole 
manewru, gdy chodzi o stosowność przedsięwzięcia czy też kontrolę jakości analizy 
oddziaływania na środowisko naturalne i adekwatności warunków realizacji przedsięwzięcia. 
W ramach postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
dotyczących przypadków niewłaściwego stosowania przepisów, Komisja bada 
w szczególności, czy państwa członkowskie przestrzegają zakresu swobodnego uznania, jaki 
zapewnia im art. 4 ust. 2 dyrektywy 85/337/EWG1.
W przypadku kopalń o powierzchni przekraczającej 25 hektarów ocena oddziaływania na 
środowisko naturalne jest obowiązkowa, zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy i załącznikiem I
pkt 19. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia figurujące w załączniku II do dyrektywy, w tym 
kopalnie o powierzchni mniejszej niż 25 hektarów, art. 4 ust. 2 dyrektywy przewiduje, że 
państwa członkowskie określają na podstawie analizy pojedynczych przypadków lub na 
podstawie progów, czy przedsięwzięcie powinno podlegać ocenie. Ustawodawstwo greckie 
przewiduje ocenę w przypadku większości kopalń. Petycja nie zawiera jednak kluczowej 
informacji dotyczącej wydajności przedsięwzięcia.
Przy założeniu, że powierzchnia danej kopalni przekracza progi ustanowione w dyrektywie 
i/lub ustawodawstwie krajowym, dyrektywa 85/337/EWG ma zastosowanie począwszy od 
3 lipca 1988 r. Przedsięwzięcia zatwierdzone przed tą datą i przedsięwzięcia, w przypadku 
których wniosek o udzielenie zezwolenia został złożony przed tą datą, nie wchodzą w zakres 
czasowy obowiązywania dyrektywy. W omawianym przypadku składający petycję 
wspominają, że kopalnia działa od 1981 r.
W związku z powyższym nie można stwierdzić naruszenia dyrektywy 85/337/EWG.

Wnioski te zostały przekazane składającym petycję w piśmie z dnia 3 lipca 2008 r., w ramach 
wymiany korespondencji między nimi a służbami Komisji. Składający petycję nie udzielili 
odpowiedzi na to pismo.

Wniosek
Wobec braku naruszenia prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego Komisja jest zdania, że dana sytuacja wchodzi w zakres stosowania prawa 
krajowego i podlega kompetencji władz greckich.

                                               
1 Art. 4 ust. 2 pozostawia właściwym organom pewną swobodę uznania, czy określone przedsięwzięcie, należące
do kategorii wymienionej w załączniku II, powinno podlegać ocenie. Zgodnie z orzecznictwem granice tego 
swobodnego uznania wyznacza obowiązek określony w art. 2 ust. 1 (por. np.: wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., 
Komisja/Portugalia, sprawa C-117/02, Rec., strona I-5517 i wyrok z dnia 4 maja 2006 r., Komisja/Zjednoczone 
Królestwo, sprawa C-508/03, Rec. 2006, strona I-3969).
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