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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1501/2008, Dionisia Avgerinopoulou, Kreikan kansalainen, ja 
kolme allekirjoittanutta, siitä, että EU:n lainsäädäntöä ei ole pantu 
täytäntöön Kreikan Milosin saarella tapahtuvaan kaivostoimintaan liittyen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa useisiin EU:n lainsäädännön rikkomisiin, jotka liittyvät 
monikansallisen S&B Industrial Minerals -konsernin Kreikan Milosin saarella harjoittamaan 
intensiiviseen kaivostoimintaan. Vetoomuksen esittäjä katsoo, ettei tarvittavaa 
ympäristövaikutusten arviointia ole tehty, ja että kaivostoimintaa harjoitetaan Natura 2000 
-luettelossa mainituilla alueilla. Hän mainitsee myös, että kaivostoiminnan jätteet, myrkylliset 
jätteet ja raskasmetallit mukaan lukien, kaadetaan suoraan mereen ja että saaren asukkaat 
kärsivät hiukkaspäästöistä, jotka aiheuttavat silmä- ja hengitysoireita. Koska kaivostoiminta 
vaikuttaa kielteisesti maisemaan, ympäristöön ja historiallisiin monumentteihin, se vaikuttaa 
myös saaren matkailualaan. Vetoomuksen esittäjä pyytääkin Euroopan parlamenttia 
selvittämään tätä vakavaa asiaa ja estämään Milosin saaren ympäristön tuhoamisen ja 
kansanterveyden vaarantumisen jatkumisen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 7. heinäkuuta 2009

On pantava merkille, että vetoomuksen esittäjä oli jo toimittanut komissiolle valituksen 
samasta aiheesta (14. elokuuta 2008 ja 6. lokakuuta 2008 päivätyt kirjeet). Kyseinen valitus ei 
ollut "tulokseton", kuten valituksen esittäjä väittää. Komissio itse asiassa rekisteröi valituksen 
virallisesti, voimassa olevien menettelyjen mukaisesti. Tosiseikkoja tutkitaan edelleen, joten 
valitusta ei ole hylätty.
Komissio haluaisi esittää seuraavat huomiot direktiiveistä, joiden rikkomisen vetoomuksen 
esittäjä on ottanut esille.

Vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EY1

Komissio seuraa tiiviisti direktiivin täytäntöönpanoa siinä säädettyjen päivämäärien 
mukaisesti. Siitä on ollut seurauksena esimerkiksi 31. tammikuuta 2008 annettu tuomio 
(asia C-264/07), jonka nojalla Kreikka tuomittiin 5 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan 
rikkomisesta. Vetoomuksen esittäjän esiin ottamat säännökset:
– 8 artiklan osalta on käynnistetty rikkomusmenettely 

– 10, 11 ja 13 artiklan osalta hoitosuunnitelmien laatimista koskeva velvoite umpeutuu 
vuoden 2009 lopussa ja ohjelmien soveltamista koskeva velvoite vuoden 2012 
lopussa. 

Uimaveden laadun hallinnasta annettu direktiivi 2006/7/EY 2

Toimitettujen tietojen perusteella ei voida havaita rikkomista. 

Jätteistä annetut direktiivit 
Tästä aiheesta on käynnistetty monialaiset rikkomusmenettelyt (asiat C-502/03 ja C-286/08), 
joiden avulla Helleenien tasavalta pyritään saamaan noudattamaan yhteisön lainsäädäntöä. 

Ympäristövastuusta annettu direktiivi 2004/35/EY3

Valituksessa ei mainita konkreettisia tosiseikkoja. On muistettava, että vahinkojen olisi oltava 
konkreettisia ja mitattavissa ja olisi todettava syy-yhteys vahingon ja yksilöityjen pilaajien 
välillä.

Ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta annettu direktiivi 96/62/EY4

Se koskee tietysti ilmanlaadun arviointia ja hallintaa mutta ei erityisesti laitoksia.

                                               
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 37−51.
3 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56−75.
4 EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55−63.
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Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu 
direktiivi 85/337/ETY
Direktiivillä ei anneta komissiolle mahdollisuutta vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen tai 
ympäristöarvioinnin sisällön valvontaan liittyviä mahdollisuuksia koskeviin kansallisten 
viranomaisten päätöksiin tai hyväksyttyihin ympäristöehtoihin (paitsi, jos jäsenvaltio tekee 
huomattavan arviointivirheen). 

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu 
direktiivi 92/43/ETY1

Lisääntymispaikkojen heikentämisestä (12 artiklan 1 kohta) tai vaikutuksesta alueen 
koskemattomuuteen (6 artiklan 3−4 kohta) ei ole toimitettu täsmällisiä tietoja. 

Tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta 
pilaantumisesta annettu direktiivi 2006/11/EY2

Kyseistä direktiiviä on voitu mahdollisesti rikkoa.  

Päätelmä
Edellä mainitun perusteella vain direktiivin 2006/11/EY osalta on mahdollisesti kyse yhteisön 
lainsäädännön rikkomisesta, minkä takia komissio päätti rekisteröidä valituksen. Tästä 
päätelmästä on sitä paitsi tiedotettu vetoomuksen esittäjälle. 

Annettuja tietoja ja direktiivin 2006/11/EY mahdollista rikkomista arvioidaan edelleen, ja 
Kreikan viranomaisiin otetaan aikanaan yhteyttä. Valitus ei siten ole ollut "tulokseton".

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7−50.
2 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 52−59.


