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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

7.07.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 1501/2008, którą złożyła Dionisia Avgerinopoulou (Grecja) z trzema 
podpisami, w sprawie niewdrożenia prawodawstwa UE w odniesieniu do 
działalności wydobywczej na greckiej wyspie Milos.

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję nawiązuje do licznych naruszeń prawodawstwa UE w zakresie 
intensywnej działalności wydobywczej, jaką prowadzi międzynarodowy koncern S&B 
Industrial Minerals na greckiej wyspie Milos. Składająca petycję twierdzi, że konieczna ocena 
oddziaływania na środowisko nie została przeprowadzona, a działalność wydobywcza jest 
prowadzona na obszarach znajdujących się na liście obszarów objętych siecią Natura 2000. 
Składająca petycję utrzymuje również, że odpady górnicze, w tym odpady toksyczne i metale 
ciężkie, są wyrzucane bezpośrednio do morza, a mieszkańcy wyspy są narażeni na 
zanieczyszczenia pyłami drobnocząsteczkowymi, powodujące poważne problemy ze 
wzrokiem i oddychaniem. Ponieważ działalność wydobywcza ma negatywny wpływ na 
krajobraz, środowisko naturalne i dziedzictwo historyczne, problem ten dotyka również 
sektora turystycznego wyspy. Dlatego składająca petycję wzywa Parlament Europejski do 
zbadania tej poważnej sprawy w celu uniemożliwienia dalszego niszczenia środowiska 
naturalnego i szkodliwego oddziaływania na zdrowie publiczne na wyspie Milos.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Należy zauważyć, iż składająca petycję złożyła już skargę na ten sam temat do Komisji (listy 
z dnia 14 sierpnia 2008 r. i 6 października 2008 r.). Skarga ta nie została złożona "na próżno", 
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jak uważa skarżąca. Została ona bowiem zarejestrowana przez Komisję zgodnie 
z obowiązującymi procedurami. Fakty dotyczące sprawy są w trakcie analizy, tak więc skarga 
nie została odrzucona.
Komisja chciałaby przedstawić następujące uwagi dotyczące dyrektyw, których naruszenie 
jest podnoszone przez składającą petycję.

Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE1

Komisja śledzi z uwagą wdrażanie dyrektywy według przewidzianych w niej dat. 
Przykładowo, Grecja zastosowała się do postanowień wyroku z dnia 31 stycznia 2008 roku 
(C-264/07) skazującego ją za naruszenie art. 5 ust.1 i art. 15 ust. 2. Jeśli chodzi 
o postanowienia, na które powołuje się składająca petycję:
– art. 8: została wszczęta procedura o naruszenie;  

– art. 10, 11 i 13: obowiązek przygotowania planu zarządzania upływa z końcem 2009 r., 
a obowiązek wdrożenia programów z końcem 2012 r. 

Dyrektywa dotycząca jakości wody w kąpieliskach 2006/7/WE2

Na podstawie dostarczonych informacji żadnego naruszenia nie popełniono. 

Dyrektywy dotyczące gospodarki odpadami 
Postępowania w sprawie uchybień zobowiązaniom traktatowym zostały rozpoczęte (C-502/03 
i C-286/08) by nakazać Republice Greckiej podporządkowanie się prawu wspólnotowemu. 

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko 2004/35/WE3

W skardze nie są podane konkretne fakty. Należy przypomnieć, że szkoda powinna być 
określona i wyrażona ilościowo, a pomiędzy szkodą i zidentyfikowanym(-i) 
zanieczyszczającym(-i) powinien być ustalony związek przyczynowy.

Dyrektywa 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza4

Dotyczy ona oczywiście oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza, lecz nie 
dotyczy poszczególnych instalacji.

Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu na środowisko niektórych publicznych 
i prywatnych przedsięwzięć
Dyrektywa ta nie daje Komisji możliwości wpływu na decyzję władz krajowych co do 

                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1
2 Dz. U. L 64 z 4.03.2006, s. 37–5
3 Dz.U. L 143 z 30.04.2004, s. 56-75
4 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55-63
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możliwości realizacji jakiegoś przedsięwzięcia lub kontroli treści badania oddziaływania na 
środowisko czy też przyjętych pojęć dotyczących środowiska (za wyjątkiem przypadku, gdy 
państwo członkowskie popełnia oczywisty błąd w ocenie). 

Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1

Nie zostały dostarczone żadne szczegóły dotyczące niszczenia terenów rozrodu (art. 12 ust. 1) 
lub oddziaływania na całość obszaru (art. 6 ust. 3-4). 

Dyrektywa 2006/11/WE w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre 
substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty2

Być może doszło do naruszenia powyższej dyrektywy.

Podsumowanie
Z powyższego wynika, że naruszenie prawa wspólnotowego mogłoby ewentualnie dotyczyć 
dyrektywy 2006/11/WE, z tego też powodu Komisja zdecydowała zarejestrować tę skargę. 
Składająca petycję została o tym poinformowana. 

Ocena dostarczonych informacji oraz ewentualnego naruszenia dyrektywy 2006/11/WE jest 
ciągle w toku, a kontakt z władzami greckimi zostanie nawiązany w stosownym czasie. 
Skarga ta więc nie została złożona "na próżno".

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.07.1992, s. 7-50
2 Dz.U. L 64 z 04.03.2006, s. 52.-59


