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Tárgy: Dionisia Avgerinopoulou, görög állampolgár által benyújtott 1501/2008. számú, 
további 3 aláírást tartalmazó petíció az európai uniós jogszabályoknak a görög 
Milosz szigetén folytatott bányászattal kapcsolatos végre nem hajtásáról  

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal arra, hogy a multinacionális „S&B Industrial Minerals” vállalat a 
görög Milosz szigetén folytatott intenzív bányászattal kapcsolatosan számtalan esetben 
megszegi az európai uniós jogszabályokat. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy nem 
végezték el a szükséges környezeti hatásvizsgálatot, valamint arra, hogy a bányászat olyan 
területeken folyik, amelyek szerepelnek a Natura 2000 listán. Továbbá megemlíti, hogy a 
bányászatból származó hulladékokat, ezen belül a mérgező hulladékokat és nehézfémeket 
közvetlenül a tengerbe eresztik, a sziget lakói pedig ki vannak téve a részecskék által okozott 
szennyezésnek, amely súlyos látási és légúti zavarokat okozhat. Mivel a bányászat negatív 
hatással van a vidékre, a természetre és a történelmi emlékekre, a helyzet a sziget turizmusát 
is érinti. A petíció benyújtója következésképpen arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
kövesse figyelemmel ezt a nagy horderejű ügyet, és akadályozza meg a természetes környezet 
további pusztítását, valamint a lakosság egészségének károsítását Milosz szigetén.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

Megjegyezzük, a petíció benyújtója ugyanebben a témában már panaszt tett a Bizottságnál is 
(2008. augusztus 14-i és 2008. október 6-i levelek). A panasztétel nem volt „sikertelen”, 
ahogyan azt a petíció benyújtója állítja. A panaszt a Bizottságnál érvényben lévő szabályok 
szerint hivatalosan iktatták. A tények elemzése jelenleg folyik, a panaszt tehát nem utasították 
el.
A Bizottság az alábbiakat kívánja megjegyezni a petíció benyújtója szerint megsértett 
irányelvekkel kapcsolatban.

Vízpolitikai keretirányelv (2000/60/EK)1

A Bizottság szorosan nyomon követi az irányelv végrehajtását, különösen az abban 
megállapított határidőket illetően. A 2008. január 31-i C-264/07 ítélet például Görögországot 
elmarasztalja az 5. cikk (1) bekezdésének és a 15. cikk (2) bekezdésének megsértése miatt, de 
Görögország azóta felszámolta a jogsértést. A petíció benyújtója által idézett rendelkezéseket 
illetően:

- a 8. cikket illetően jogsértési eljárás indult. 
- a 10., 11. és 13. cikkeket illetően a kezelési tervek elkészítésére vonatkozó kötelezettség 
2009 végén, a programok végrehajtására vonatkozó kötelezettség 2012 végén évül el. 

A fürdővizekről szóló irányelv (2006/7/EK)2

A rendelkezésre álló információk alapján jogsértés nem állapítható meg. 

A hulladékról szóló irányelv 
Horizontális jogsértési eljárást indult Görögország ellen a közösségi jog betartatása érdekében 
(C-502/03 és C-286/08. számú ügyek). 

A környezeti felelősségről szóló irányelv (2004/35/EK)3

A panasz  nem említ konkrétumokat. Az okozott kárnak kézzelfoghatónak és 
meghatározhatónak kell lennie, továbbá okozati összefüggésnek kell lennie a kár és az 
azonosított károkozók között.

A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló irányelv (1996/62/EK)4

Az irányelv témája ugyan a környezeti levegő minőségének vizsgálata és ellenőrzése, de nem 
                                               
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
2 HL L 64., 2006.3.4., 37-5. o.
3 HL L 143., 2004.4.30., 56–75. o.
4 HL L 296., 1996.11.21., 55–63. o.
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vonatkozik a fizikai létesítményekre.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
irányelv (85/337/EK)
Az irányelv nem jogosítja fel a Bizottságot sem arra, hogy a nemzeti hatóságok döntésébe 
beleszóljon a projektek kivitelezését illetően, sem arra, hogy egy hatástanulmány és az 
engedélyezett környezetvédelmi feltételek tartalmát ellenőrizze (kivéve, ha a tagállam 
egyértelműen hibásan mérlegel). 

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelv 
(92/43/EGK)1

Nem érkezett konkrét információ a költőhelyek (12. cikk (1) bekezdés) és általában a terület 
egésze (6. cikk (3)-(4) bekezdés) állapotának romlásáról. 

A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről 
szóló irányelv (2006/11/EK)2

Nem kizárt, hogy ez az irányelv sérült.

Következtetés
Az előzőekben vázoltakból az a következtetés vonható le, hogy elképzelhető, hogy a 
közösségi jog sérült, bár csak egy (a 2006/11/EK irányelv) esetében. Ezért a Bizottság úgy 
döntött, hogy elfogadja a panaszt. A döntésről a panaszost értesítették. 

A kapott információ értékelés alatt áll, többek között annak megállapítása érdekében, hogy a 
2006/11/EK irányelv sérült-e. A görög hatóságok időben értesülni fognak az értékelés 
eredményéről.  A panasztétel tehát nem volt „sikertelen”.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 HL L 64., 2006.3.4., 52–59. o.


