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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0886/2008, ingiven av Ioannis Kounelakis (grekisk medborgare), 
och undertecknad av ytterligare 3 personer, om ett olagligt stenbrott i prefekturen 
Lassithi på den grekiska ön Kreta

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att det sedan 1981 bedrivs olaglig stenbrottsverksamhet i prefekturen 
Lasithi på den grekiska ön Kreta. De sprängningar som sker i samband med stenbrottets 
verksamhet, som det enligt framställaren saknas tillstånd för, ger upphov till kraftigt buller 
och dammet från stenbrottet har skadlig inverkan på grödor, hus- och avelsdjur och inte minst 
på lokalbefolkningens hälsa. Framställaren hävdar att det aldrig har gjorts en 
miljökonsekvensbedömning av det berörda stenbrottet och att de regler och bestämmelser som 
gäller stenbrott inte följs. Eftersom framställaren utan resultat har vänt sig till de ansvariga 
nationella myndigheterna ber han nu Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen). 

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Det bör noteras att framställarna redan vänt sig till kommissionen om samma ämne. 

Till att börja med bör det sägas att det inte finns någon hänvisning till brott mot någon 
bestämd gemenskapsrättsakt i framställningen. Trots detta kan framställningen tolkas som en 
anmälan om ett tänkbart brott mot direktiv 85/337/EEG1 om bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt. 
                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
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Direktiv 85/337/EEG förhindrar inte genomförandet av ett projekt, även om detta har negativa 
effekter på miljön, men förpliktigar medlemsstaterna att följa en rad förfaranden vid sin 
miljöbedömning. Direktiv 85/337/EEG innehåller inga bestämmelser i sak och fastställer inga 
obligatoriska miljönormer, vilket innebär att det inte föreskriver att de behöriga 
myndigheterna ska dra vissa slutsatser av resultaten av bedömningen av ett projekts 
miljöpåverkan. Därför ger direktivet kommissionen ett begränsat utrymme att ingripa i fråga 
om ett projekts lämplighet eller att kontrollera kvaliteten på bedömningen av miljöpåverkan 
och lämpligheten hos de villkor som fastställts för projektet. Inom ramen för 
överträdelseförfarandena vid felaktig tillämpning kontrollerar kommissionen framför allt om 
medlemsstaterna respekterar det utrymme för skönsmässig bedömning som de har enligt 
artikel 4.2 i direktiv 85/337EEG1.

För stenbrott med en yta på över 25 hektar är en miljökonsekvensbedömning obligatorisk 
enligt artikel 4.1 i direktivet tillsammans med bilaga I.19. Om det rör sig om verksamheter 
som räknas upp i bilaga II till direktivet, däribland stenbrott med en yta på under 25 hektar,
föreskrivs i artikel 4.2 i direktivet att medlemsstaterna, efter en prövning från fall till fall eller 
på grundval av gränsvärden, ska bestämma om projektet bör genomgå en bedömning. Enligt 
grekisk lagstiftning krävs en bedömning för de flesta stenbrott. Framställningen saknar dock 
viktig information om omfattningen av verksamheten.

Om vi antar att det berörda stenbrottet har en yta som överstiger gränsvärdet i direktivet 
och/eller den nationella lagstiftningen så är direktiv 85/337/EEG tillämpligt från och med 
den 3 juli 1988. Projekt som har godkänts före detta datum och projekt för vilka godkännande 
har införts efter det datumet tillhör inte direktivets tidsmässiga tillämpningsområde. I det 
aktuella fallet nämner framställarna att stenbrottet har varit verksamt sedan 1981. 

Av ovanstående följer att det inte är möjligt att fastställa något brott mot direktiv 85/337/EEG.

Dessa slutsatser har också lämnats till framställarna i en skrivelse av den 3 juli 2008 inom 
ramen för skriftväxlingen mellan dessa och kommissionen. Framställarna har inte svarat på 
den skrivelsen.

Slutsats

I avsaknad av brott mot gemenskapens miljölagstiftning anser kommissionen att det rör sig 
om ett förhållande som omfattas av nationell lagstiftning och som tillhör de grekiska 
myndigheternas ansvarsområde.

                                               
1 I artikel 4.2 ges den behöriga myndigheten en viss frihet att bedöma om ett visst projekt, som nämns i bilaga II, 
bör genomgå en bedömning eller inte. Enligt rättspraxisen begränsas denna skönsmässiga bedömning av 
skyldigheten i enlighet med artikel 2.1 (se t.ex. dom av den 29 april 2004 i mål C-117/02, kommissionen mot 
Portugal, REG 2004, s. I-5517, och dom av den 4 maj 2006 i mål C-508/03, kommissionen mot Förenade 
kungariket, REG 2006, s. I-3969).
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