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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1633/2008 af Giorgios Toussas, græsk statsborger, for det græske 
kommunistiske parti "KKE", om miljøskadelige aktiviteter i området Leonti 
Kipselis på den græske ø Egina

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at det naturlige miljø i området Leonti Kipselis på den græske ø Egina 
udsættes for ødelæggende og miljøskadelige påvirkninger som følge af de aktiviteter, der 
udøves af en række lokale mindre industri- og håndværkervirksomheder. Bortset fra, at de 
pågældende virksomheder giver anledning til en yderst sundhedsfarlig støv- og støjforurening, 
har de etableret en ulovlig losseplads, hvor de deponerer byggeaffald og andre former for 
overflødige materialer, og de har tillige beslaglagt strandområdet "Rema tis Chiras". Da 
beboernes henvendelser til de ansvarlige græske myndigheder ikke har båret frugt, anmoder 
andrageren Europa-Parlamentet om at undersøge, om de pågældende industri- og 
håndværkervirksomheders aktiviteter er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's 
miljølovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

Det bør bemærkes, at KKE allerede den 27. oktober 2008 har indgivet en klage til 
Kommissionen, hvoraf det fremgår, at der i en række mindre industri- og 
håndværkervirksomheder på øen Egina og mere specifikt i området Leonti kipselis skulle 
udøves aktiviteter med ødelæggende virkninger. 
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Kommissionen undersøgte påstandene på baggrund af direktiverne 2008/1/EF af 15. januar 
2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1, 85/337/EØF af 27. juni 1985 
om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 2 og 2006/12/EF 
af 5. april 2006 om affald.3.Eftersom de pågældende virksomheders aktiviteter ikke står opført 
i bilagene til direktiverne 85/337/EØF og 2008/1/EF, har der ikke kunnet påvises nogen 
krænkelse af EU's lovgivning i forbindelse med disse direktiver.

Der er ydermere ikke givet nogen præcise beviser for forekomsten af uautoriseret dumpning 
af affald på øen og dermed en krænkelse af direktiv 2006/12/EF.

KKE blev informeret om denne skrivelse den 6. november 2008 og blev anmodet om 
yderligere oplysninger for at kunne fastslå, om der var sket en krænkelse af EU's lovgivning.  
Indtil videre har Kommissionen ikke modtaget nogen yderligere oplysninger.

Konklusioner
Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke muligt at påvise, at der er sket 
krænkelse af EU's miljølovgivning.

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Kommissionen modtog yderligere oplysninger fra andrageren, som den har gennemgået. 
Kommissionen har imidlertid stadig ingen beviser for, at miljølovgivningen er blevet 
overtrådt."

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s.8-29.
2 EUT L 24 af 29.1.2008, s.8-29.
3 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9-21.


