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Tárgy: Giorgios Toussas, görög állampolgár által a „KKE” görög kommunista 
párt nevében benyújtott, 1633/2008. számú petíció a görögországi Égina 
szigetén található Leonti Kipselis területen folytatott környezetszennyező 
tevékenységről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy számos kisebb helyi ipari és kézműipari vállalat 
tevékenysége pusztító környezetszennyező hatásoknak teszi ki a görögországi Égina szigetén 
található Leonti Kipselis terület természeti környezetét. Azonkívül, hogy az említett vállalatok 
az egészségre rendkívül veszélyes por- és zajszennyezést okoznak, illegális szemétlerakót 
hoztak létre, ahol építési és egyéb hulladékot raknak le, és még a „Rema tis Chiras” part menti 
területet is elfoglalták. Mivel a sziget lakóinak képviselői hiába fordultak az illetékes görög 
hatóságokhoz, a petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, vizsgálja ki, hogy az 
említett ipari és kézműipari vállalatok tevékenysége összhangban van-e az Európai Unió 
környezetvédelmi jogszabályaival.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

„Meg kell jegyezni, hogy 2008. október 27-én a KKE már nyújtott be panaszt a Bizottsághoz, 
amelyben a számos kisebb helyi ipari és kézműipari vállalat által az Égina szigeten, azon 
belül is a Leonti Kipselis térségben folytatott állítólagos pusztító tevékenységekről 
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tájékoztatja a Bizottságot. 

A Bizottság megvizsgálta az állításokat a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 2008. január 15-i 2008/1/EK irányelv1, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelv2

és a hulladékokról szóló 2006. április 5-i 2006/12/EK irányelv3 tükrében.  

Mivel azonban sem a 85/337/EGK, sem a 2008/1/EK irányelv mellékletében nem szerepelnek 
ezen cégek tevékenységi körei, ezért ezen irányelvek alapján nem lehetett megállapítani a 
közösségi jogszabályok megsértését.  

Ezenkívül nem szolgáltattak pontos bizonyítékot a szigeten engedély nélküli 
hulladékelhelyezés tényének fennállására és a 2006/12/EK irányelv megsértésére 
vonatkozóan.
A KKE erről 2008. november 6-i keltezésű levélben kapott tájékoztatást, továbbá felkértük 
arra, hogy amennyiben rendelkezésére áll, szolgáltasson további bizonyítékokat annak 
érdekében, hogy meg lehessen állapítani a közösségi jogszabályok megsértését. Ez idáig a 
Bizottság nem kapott további tájékoztatást. 

Következtetések
Nem áll rendelkezésre elegendő információ annak kimutatásához, hogy megsértették az EU 
környezetvédelmi jogszabályait.”

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója újabb információkkal szolgált, amelyeket a Bizottság megvizsgált. 
Mindazonáltal a Bizottság továbbra sem rendelkezik arra utaló bizonyítékokkal, hogy sor 
került a környezetvédelmi jogszabályok megsértésére.
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