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7.7.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1501/2008, της Διονυσίας Αυγερινοπούλου, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από άλλες 3 υπογραφές, σχετικά με παράλειψη εφαρμογής της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά εξορυκτική δραστηριότητα στη νήσο Μήλο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αναφέρεται σε μακρά σειρά παραβάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση 
με την έντονη εξορυκτική δραστηριότητα που αναπτύσσει η πολυεθνική εταιρεία S&B 
Industrial Minerals στη Μήλο. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι δεν έχει διεξαχθεί η 
απαραίτητη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ότι η εξορυκτική δραστηριότητα 
αναπτύσσεται σε περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του δικτύου Natura 2000. 
Αναφέρει ακόμη ότι τα απόβλητα που δημιουργούνται από την εξόρυξη, μεταξύ των οποίων 
τοξικά απόβλητα και βαρέα μέταλλα, απορρίπτονται απευθείας στη θάλασσα και ότι οι 
κάτοικοι της νήσου εκτίθενται σε μια ιδιαίτερης μορφής ρύπανση, η οποία προκαλεί σοβαρές 
οφθαλμικές και αναπνευστικές ενοχλήσεις. Καθώς η εξορυκτική δραστηριότητα έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο, το περιβάλλον και τα ιστορικά μνημεία, επηρεάζει και τον 
τουριστικό κλάδο της νήσου. Για τον λόγο αυτό, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει αυτό το σοβαρό ζήτημα προκειμένου να αποτραπεί η 
περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος και η πρόκληση βλαβών στη δημόσια υγεία της 
Μήλου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009 :

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφέρουσα έχει ήδη υποβάλει καταγγελία σχετικά με το αυτό 
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θέμα στην Επιτροπή (επιστολές της 14 Αυγούστου 2008 και της 6 Οκτωβρίου 2008). Η 
καταγγελία αυτή δεν ήταν "άκαρπη", όπως διατείνεται η καταγγέλλουσα. Η καταγγελία 
καταχωρήθηκε επίσημα από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Η 
εξέταση συνεχίζεται και, συνεπώς, η καταγγελία δεν έχει απορριφθεί. 

Η Επιτροπή θέλει να διατυπώσει τις εξής παρατηρήσεις σε σχέση με τις οδηγίες για τις οποίες 
η αναφέρουσα θεωρεί ότι παραβιάζονται:

Οδηγία πλαίσιο για το νερό 2000/60/Ευρωπαϊκή Επιτροπή1

 Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της οδηγίας σε συνάρτηση με τις 
ημερομηνίες που προβλέπονται από αυτήν. Για παράδειγμα, η Επιτροπή παρακολούθησε την 
απόφαση της 31/1/08 (C-264/07) που καταδικάζει την Ελλάδα για παράβαση των άρθρων 
5§1 και 15§2. Σ’ό,τι αφορά τις διατάξεις που επικαλείται η αναφέρουσα:
- για το άρθρο 8, κινήθηκε διαδικασία λόγω παραβάσεως.
- σε ό,τι αφορά τα άρθρα 10, 11 και 13 η υποχρέωση κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης λήγει 
το 2009 και η υποχρέωση εφαρμογής προγραμμάτων το τέλος του 2012. 

Οδηγία ύδατα κολύμβησης 2006/7/Ευρωπαϊκή Επιτροπή2

Με βάση τις παρασχεθείσες πληροφορίες, ουδεμία παράβαση έγινε.

Οδηγίες απορρίμματα

Σχετικά με το ζήτημα αυτό κινήθηκαν οριζόντιες διαδικασίες λόγω παραβάσεως (C-502/2003 
και C-286/08) που αποσκοπούν στο να επιβάλουν στην Ελληνική Δημοκρατία να 
συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο.

Οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 2004/35/ΕΚ3

Η καταγγελία δεν αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ζημία 
πρέπει να είναι συγκεκριμένη και δυνάμενη να υπολογισθεί και να μπορεί να αποδειχτεί 
σχέση αιτίου και αιτιατού μεταξύ της ζημίας και του ενός ή περισσότερων εντοπισθέντων 
ρυπαντών.

Οδηγία 96/62/ΕΚ για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του 
περιβάλλοντος4

Αφορά βεβαίως την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος 
όχι όμως των εγκαταστάσεων, συγκεκριμένα.

Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σσ. 37-5.
3  ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σσ. 56-75
4  ΕΕ L 296 της  21.11.1996, σς. 55-63
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 Η οδηγία δεν παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επηρεάσει την απόφαση των εθνικών 
αρχών ως προς το σκόπιμο της υλοποίησης ενός σχεδίου ούτε να ελέγχει την ουσία της 
μελέτης επιπτώσεων και τους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίθηκαν (με εξαίρεση στην 
περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος διαπράττει σαφές σφάλμα εκτίμησης). 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚγια τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας1

Ουδεμία διευκρίνιση σχετικά με την καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής (12.1) ή την 
επίπτωση στην ακεραιότητα του τόπου (άρθρο 6.3.4) 

Οδηγία 2006/11/ΕΚ  για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που 
εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας2

Παράβαση της εν λόγω οδηγίας ενδέχεται να υπάρχει.

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν μπορεί να αποδειχτεί παράβαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας παρά μόνο, ενδεχομένως, της οδηγίας 2006/11/ΕΚ, λόγος για τον οποίο η 
Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρήσει την καταγγελία. Το συμπέρασμα αυτό διαβιβάσθηκε, 
εξ άλλου, στην αναφέρουσα.

Η εξέταση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν καθώς και της ενδεχόμενης παράβασης της 
οδηγίας 2006/11/ΕΚ συνεχίζεται και η Επιτροπή πρόκειται να έλθει σε επαφή με τις 
ελληνικές αρχές εν ευθέτω χρόνω. Συνεπώς, η καταγγελία δεν ήταν «άκαρπη». 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σσ. 7-50
2 ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σς. 52-59


