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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1501/2008 af Dionisia Avgerinopoulou, græsk statsborger, og 3 
medunderskrivere, om manglende håndhævelse af EU's retsakter i 
forbindelse med minedrift på den græske ø Milos

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en lang række overtrædelser af EU's retsakter i forbindelse med den 
intensive minedrift, der udføres af den multinationale virksomhed "S&B Industrial Minerals" 
på den græske ø Milos. Andrageren påpeger, at der ikke er foretaget den nødvendige 
vurdering af indvirkningerne på miljøet, samt at minedriften finder sted i områder, der er 
udpeget som Natura 2000-områder. Endvidere nævner hun, at de med minedriften forbundne 
affaldsstoffer, herunder giftigt affald og tungmetaller, udledes direkte i havet, samt at 
beboerne på øen udsættes for partikelforurening, der medfører alvorlige gener i øjne og 
luftvejssystemet. Da minedriften har negative indvirkninger på landskabet, naturen og de 
historiske mindesmærker, er øens turistindustri også berørt heraf. Andrageren anmoder 
følgelig Europa-Parlamentet om at følge op på denne alvorlige sag med henblik på at 
forhindre den yderlige ødelæggelse af det naturlige miljø og undergravning af den offentlige 
sundhed på øen Milos.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

"Det skal bemærkes, at andrageren allerede havde indgivet en klage til Kommissionen 
vedrørende samme emne (skrivelse af 14. august 2008 og 6. oktober 2008). Denne klage er 
ikke indgivet "uden succes", som andrageren hævder. Kommissionen har rent faktisk formelt 
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registreret klagen efter de gældende procedurer. Undersøgelsen af forholdene er stadig 
undervejs, og klagen er således ikke blevet afvist.

Kommissionen ønsker at give følgende kommentarer vedrørende de direktiver, som ifølge 
andrageren er blevet overtrådt.

Vandrammedirektivet 2000/60/EF1

Kommissionen følger nøje gennemførelsen af direktivet med hensyn til de heri fastlagte 
datoer. Den har f.eks. fulgt op på dommen af 31/1/08 (C-264/07), hvor Grækenland blev dømt 
for overtrædelse af artikel 5, stk. 1, og artikel 15, stk. 2. Med hensyn til de bestemmelser, som 
andrageren påpeger:
- er der indledt en overtrædelsesprocedure vedrørende artikel 8. 
- udløber hvad angår artikel 10, 11 og 13 forpligtelsen til at forberede forvaltningsplaner i 

slutningen af 2009 og forpligtelsen til at gennemføre programmer i slutningen af 2012. 

Badevandsdirektivet 2006/7/EF2

På grundlag af de indsendte oplysninger er der ikke konstateret nogen overtrædelse. 

Affaldsdirektiver 
Der er indledt horisontale overtrædelsesprocedurer vedrørende dette emne (C-502/03 og C-
286/08) for at få Den Hellenske Republik til at overholde fællesskabsretten. 

Miljøansvarsdirektivet 2004/35/EØF3

Der nævnes ikke nogen konkrete forhold i klagen. Det bør påpeges, at skaden bør være 
konkret og målelig, og at der bør kunne fastslås en årsagssammenhæng mellem skaden og den 
eller de identificerede forurenere.

Direktiv 96/62/EF om vurdering og styring af luftkvalitet4

Dette direktiv vedrører ganske vist vurdering og styring af luftkvalitet, men ikke anlæg i 
særdeleshed.

Direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet.
Direktivet giver ikke Kommissionen mulighed for at påvirke de nationale myndigheders 
beslutning om hensigtsmæssigheden af at gennemføre et projekt eller for at kontrollere 
indholdet af konsekvensanalysen eller af de godkendte miljøvilkår (undtagen i det tilfælde, 
hvor en medlemsstat foretager en åbenlys fejlvurdering). 

Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter5

Der er ikke angivet nogen præciseringer vedrørende beskadigelse af yngleområder (artikel 12, 
stk. 1) eller lokalitetens integritet (artikel 6, stk. 3 og 4). 

Direktiv 2006/11/EF om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i 
                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
2 EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37-5.
3 EFT L 143 af 30.4.2004, s. 56-75.
4 EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55-63.
5 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
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Fællesskabets vandmiljø1

Der kan eventuelt foreligge en overtrædelse af det pågældende direktiv.

Konklusion

I betragtning af det foregående fremgår det, at der kun eventuelt kan konstateres en 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen i forhold til direktiv 2006/11/EF, hvilket er årsagen 
til, at Kommissionen har besluttet at registrere klagen. Andrageren er i øvrigt blevet
underrettet om denne beslutning. 

Evalueringen af de indgivne oplysninger og af den eventuelle overtrædelse af direktiv 
2006/11/EF er stadig undervejs, og de hellenske myndigheder vil blive kontaktet ved den rette 
lejlighed. Klagen er således ikke indgivet "uden succes"."

                                               
1 EUT L 64 af 4.3.2006, s. 52-59.


