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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1501/2008, ingiven av Dionisia Avgerinopoulou (grekisk 
medborgare), och undertecknad av ytterligare tre personer, om bristande 
efterlevnad av EU:s rättsakter i samband med gruvdrift på den grekiska ön Milos

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till en lång rad överträdelser av EU:s rättsakter i samband med den 
omfattande gruvdrift som det multinationella bolaget S&B Industrial Minerals bedriver på den 
grekiska ön Milos. Framställaren påpekar att man inte har genomfört den obligatoriska 
miljökonsekvensbeskrivningen och att gruvdriften sker i ett område som är uppfört på 
Natura 2000-listan. Hon nämner vidare att det avfall som härrör från gruvdriften, däribland 
giftigt avfall och tungmetaller, leds direkt ut i havet, samt att invånarna på ön utsätts för 
partikelföroreningar som ger svåra ögon- och luftvägsbesvär. Eftersom gruvdriften har 
negativ inverkan på landskapet, naturen och de historiska minnesmärkena berörs även öns 
turism. För att förhindra ytterligare ödeläggning av den naturliga miljön och försämrad 
folkhälsa på ön Milos ber framställaren därför Europaparlamentet att följa upp detta allvarliga 
problem.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 juli 2009.

Framställaren har redan lämnat in ett klagomål till kommissionen om samma ämne (skrivelser 
av den 14 augusti 2008 och den 6 oktober 2008). Detta klagomål har inte lämnats in förgäves 
som käranden hävdar. Kommissionen har faktiskt registrerat klagomålet formellt, enligt 
gällande förfaranden. Ärendet är fortfarande under behandling och klagomålet har således inte 
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avvisats.
Kommissionen vill framföra följande kommentarer om de direktiv som enligt framställaren 
har överträtts.

Ramdirektivet om vatten 2000/60/EG1

Kommissionen följer på nära håll genomförandet av direktivet med hänsyn till de datum som 
föreskrivs i detta. Domen av den 31 januari 2008 (C-264/07) där Grekland fälls för att ha 
åsidosatt artiklarna 5.1. och 15.2 har följts upp av kommissionen. När det gäller de 
bestämmelser som framställaren åberopar
– har ett överträdelseförfarande avseende artikel 8 inletts, 

– kommer, avseende artiklarna 10, 11 och 13, skyldigheten att utarbeta förvaltningsplaner 
löpa ut i slutet av 2009 och skyldigheten att tillämpa programmen i slutet av 2012.  

Direktivet om badvatten 2006/7/EG 2

Ingen överträdelse har kunnat konstateras utifrån de uppgifter som har lämnats. 

Avfallsdirektiven 
På detta område har gränsöverskridande överträdelseförfaranden inletts (C-502/03 och 
C-286/08) för att få republiken Grekland att rätta sig efter gemenskapsrätten. 

Direktivet om miljöansvar 2004/35/EG3

I klagomålet hänvisas inte till några konkreta uppgifter. Det bör påpekas att skadan måste vara 
konkret och kvantifierbar och att ett orsakssamband måste kunna fastställas mellan skadan 
och den eller de identifierade förorenarna.

Direktiv 96/62/EG om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten4

Direktivet tar förvisso upp utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten, men inga 
särskilda anläggningar.

                                               
1 EGT L 327, 22.12.2000, s.1.
2 EUT L 64, 4.3.2006, s. 37-5.
3 EUT L 143, 30.4.2004, s. 56-75.
4 EGT L 296, 21.11.1996, s. 55-63.
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Direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt 
Direktivet ger inte kommissionen möjlighet att påverka nationella myndigheters beslut att få
förverkliga projekt eller kontrollera innehållet i en konsekvensbedömning eller i godkända 
miljövillkor (förutom när en medlemsstat har gjort en uppenbar felbedömning).  

Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1

Närmare uppgifter om att parningsplatser har förstörts (artikel 12.1) eller att berört område 
har tagit skada (artikel 6.3–4) har inte lämnats. 

Direktiv 2006/11/EG om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens 
vattenmiljö2

Det kan föreligga en eventuell överträdelse av detta direktiv.  

Slutsats
Följaktligen kan man säga att en eventuell överträdelse av gemenskapslagstiftningen kan ha 
begåtts i fråga om direktiv 2006/11/EG, vilket har fått kommissionen att registrera 
klagomålet. Slutsatsen har för övrigt meddelats framställaren. 

Bedömningen av de uppgifter som har lämnats och den eventuella överträdelsen av 
direktiv 2006/11/EG pågår och de grekiska myndigheterna kommer att kontaktas vid lämpligt 
tillfälle. Klagomålet har således inte lämnats in förgäves.

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
2 EUT L 64, 4.3.2006, s. 52-59.


