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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. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.
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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.

A vízügyi keretirányelv (2000/60/EK)1

A Bizottság közelről figyelemmel kíséri az irányelv végrehajtását az irányelv által 
meghatározott időpontok függvényében. A 2008. január 31-i, C-264/07. sz. ügyben hozott, 
Görögországot az 5. cikk (1) bekezdésének és a 15. cikk (2) bekezdésének megsértése miatt 
elmarasztaló ítélet például az általa indított eljárásban született. 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 hulladékokról szóló irányelvek 
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 96/62/EK irányelv4

Az irányelv témája ugyan a környezeti levegő minőségének vizsgálata és ellenőrzése, de nem 
vonatkozik a fizikai létesítményekre.
                                               
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
2 HL L 64., 2006.3.4., 37–52. 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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Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
irányelv 85/337/EGK irányelv
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 
92/43/EGK irányelv1

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 2006/11/EK irányelv2

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”.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. december 9.

A fenti közleményben említetteknek megfelelően nem volt megállapítható a vízügyi 
keretirányelv (2000/60/EK), a fürdővizekről szóló irányelv (2006/7/EK), a hulladékokról 
szóló irányelvek, a környezeti felelősségről szóló irányelv (2004/35/EK), a környezeti levegő 
minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló irányelv (96/62/EK), az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló irányelv (85/337/EGK) 
és a természetes élőhelyek védelméről szóló irányelv (92/43/EGK) megsértése. 
Mivel azonban fennállhat a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok 
által okozott szennyezésről szóló 2006/11/EK3 irányelv megsértése, a Bizottság úgy 
határozott, hogy jogsértési iratanyagot vezet az ügyről, és egy 2009. június 23-i levéllel 
kiegészítő tájékoztatást kért a görög hatóságoktól. A görög hatóságok különböző levelekben 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 HL L 64., 2006.3.4., 52–59. o.
3 HL L 64., 2006.3.4.
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válaszoltak. 
A válaszok elemzését követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az irányelv 
megsértése nem állapítható meg. E következtetésekről, valamint a Bizottság jogsértési 
iratanyag lezárásáról hozott határozatáról egy 2010. január 28-i levélben tájékoztatták a 
panaszost (aki megegyezik a petíció benyújtójával), és felkérték, hogy 30 napon belül tegye 
meg észrevételeit. A panaszos tájékoztatta a Bizottságot azon szándékáról, hogy válaszolni 
kíván a levélre, de a határidő meghosszabbítását kérte (március közepéig), amit engedélyeztek 
számára. 

A panaszos végül 2010. május 27-én válaszolt, és vitatta panasza lezárását. Időközben arról 
tájékoztatták a Bizottságot, hogy a görög Államtanácshoz két jogorvoslati kérelem érkezett 
ugyanebben a tárgyban, és a kérelmeket benyújtó felek megegyeznek a panaszos által a 
Bizottsághoz címzett panaszban képviselt személyekkel.

A panaszost egy 2010. szeptember 16-i levélben arról tájékoztatták, hogy a Bizottság egy 
nemzeti bíróságon folyamatban lévő párhuzamos eljárás miatt le fogja zárni a panaszát, és 
felkérték, hogy a két bírósági határozat megszületése után ismét vegye fel a kapcsolatot a 
Bizottsággal. A Bizottság 2010. november 24-én lezárta a panaszt.

Meg kell jegyezni, hogy amint azt a Bíróság több alkalommal (például a C-555/07. sz. ügyben 
2010. január 19-én hozott ítéletének 48. pontjában) megerősítette, a nemzeti bíróságok szintén 
alkalmasak arra, hogy a nemzeti jogot az Európai Unió jogának fényében értelmezzék, és 
alkalmazzák ez utóbbit. 

„Ebből következik, hogy a nemzeti jog alkalmazása során a nemzeti jog értelmezésér e 
hivatott bíróságnak annak érdekében, hogy elérje az irányelv által kívánt eredményt, és ily 
módon megfeleljen az EUMSz. 288. cikke harmadik bekezdésének, mindent meg kell tennie 
azért, hogy e feladatát az irányelv szövege és célja alapján lássa el (lásd ebben az értelemben 
a fent hivatkozott von Colson és Kamann-ügyben hozott ítélet 26. pontját, a fent hivatkozott 
Marleasing-ügyben hozott ítélet 8. pontját, a fent hivatkozott Faccini Dori-ügyben hozott 
ítélet 26. pontját, valamint a fent hivatkozott Pfeiffer és társai egyesített ügyekben hozott 
ítélet 113. pontját). A nemzeti jog megfelelő értelmezésének követelménye a Szerződés 
rendszeréből következik, amennyiben lehetővé teszi a tagállami bíróságnak, hogy az előtte 
folyó ügyben hozott határozata során hatáskörének megfelelően biztosítsa az uniós jog 
hatékony érvényesülését (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Pfeiffer és társai 
egyesített ügyekben hozott ítélet 114. pontját).” (A fent említett ítélet 48. pontja.)

Általánosságban ki kell emelni, hogy a Bizottság úgy véli, nem hivatott arra, hogy az európai 
uniós jog megfelelő végrehajtását biztosítani köteles nemzeti bíró helyébe lépjen. Ezzel 
összefüggésben a Bizottság megjegyzi, hogy ezt az elvi álláspontot az Európai Parlament is 
megfogalmazta a Petíciós Bizottság 2009-es év során folytatott tanácskozásairól szóló, 2010. 
július 6-i állásfoglalásában (2009/2139(INI)), amelynek K. preambulumbekezdése a 
következőt mondja ki:

„K. mivel a polgárokban különösen azt kell tudatosítani, hogy – az európai ombudsman által 
a Bizottság elleni 822/2009/BU. sz. panaszbeadvány 2009. decemberi lezáró határozatában 
elismertek szerint – a nemzeti bírósági eljárások az európai jogszabályok tagállami 
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végrehajtásának folyamatába tartoznak, és a Petíciós Bizottság nem foglalkozhat nemzeti 
bírósági eljárások alá tartozó ügyekkel, illetve nem vizsgálhatja felül az ilyen eljárások 
kimenetelét,”


