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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1501/2008, ingediend door Dionisia Avgerinopoulou (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 3 medeondertekenaars, over het onvermogen om 
de EU-wetgeving in verband met mijnbouwactiviteiten op het Griekse eiland 
Milos af te dwingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar een hele reeks overtredingen van de EU-wetgeving in verband met de 
intensieve mijnbouwactiviteiten die momenteel op het Griekse eiland Milos worden 
uitgevoerd door de multinationale onderneming S&B Industrial Minerals. Indienster meent 
dat de nodige milieueffectbeoordeling niet werd uitgevoerd en dat de mijnbouwactiviteiten 
plaatsvinden in gebieden die op de Natura 2000-lijst staan. Ze meldt ook dat afval van de 
mijnbouwactiviteiten, waaronder giftig afval en zware metalen, recht in zee wordt gestort en 
dat de eilandbewoners worden blootgesteld aan verontreinigende deeltjes die ernstige oog- en 
ademhalingsklachten tot gevolg hebben. Omdat de mijnbouwactiviteiten nadelige gevolgen 
hebben voor het landschap, het milieu en historische monumenten, hebben ze ook negatieve 
gevolgen voor het toerisme op het eiland. Indienster verzoekt het Europees Parlement daarom 
deze ernstige zaak te volgen en aldus de verdere vernietiging van het milieu en de schade aan 
de volksgezondheid op het eiland Milos te voorkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009.

Indienster heeft reeds een schriftelijke klacht over dit onderwerp bij de Commissie ingediend 
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(op 14 augustus 2008 en op 6 oktober 2008). Deze klacht is niet "tevergeefs" ingediend, zoals 
door indienster wordt beweerd. De klacht is namelijk officieel door de Commissie 
geregistreerd, volgens de geldende procedures. Het onderzoek naar de feiten is nog niet 
afgerond en de klacht is dan ook niet verworpen.

Hieronder volgen enkele opmerkingen van de Commissie betreffende de richtlijnen die 
volgens indienster zijn overtreden.

Kaderrichtlijn water 2000/60/EG1

De Commissie ziet nauwgezet toe op de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, waarbij zij 
rekening houdt met de in de richtlijn vastgestelde data. Zo heeft zij de ontwikkelingen 
gevolgd rond het arrest van 31 januari 2008 (C-264/07) waarin Griekenland werd veroordeeld 
wegens overtreding van de artikelen 5, lid 1, en 15, lid 2. Wat betreft de door indienster 
aangehaalde bepalingen:
- is met betrekking tot artikel 8 een inbreukprocedure ingeleid.

- dienen overeenkomstig de artikelen 10, 11 en 13 uiterlijk eind 2009 beheersplannen te 
worden gepubliceerd en uiterlijk eind 2012 programma's van start te gaan.

Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG 2

Op basis van de verstrekte informatie is geen overtreding vastgesteld.

Afvalrichtlijnen
Op dit gebied zijn horizontale inbreukprocedures ingeleid (C-502/03 en C-286/08) met als 
doel Griekenland te verplichten de EU-wetgeving na te leven.

Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn 2004/35/EG3

De klacht bevat geen concrete feiten. Overeenkomstig de richtlijn dient de schade concreet en 
kwantificeerbaar te zijn en moet er een oorzakelijk verband tussen de schade en de 
geïdentificeerde vervuiler of vervuilers worden aangetoond.

Richtlijn 96/62/EG inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit4

Onderhavige richtlijn heeft betrekking op de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit, 
maar niet op afzonderlijke installaties.

Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz.1.
2 PB L 64 van 4.3.2006, blz. 37–5.
3 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56–75.
4 PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55–63.
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particuliere projecten
De richtlijn stelt de Commissie niet in staat besluiten te beïnvloeden van nationale autoriteiten 
over de geschiktheid van projecten, of de inhoud te controleren van milieueffectbeoordelingen 
en goedgekeurde milieunormen (behalve indien een lidstaat bij de beoordeling een duidelijke 
vergissing heeft gemaakt).

Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna1

Er is geen nadere informatie verstrekt over de beschadiging van de voortplantingsplaatsen 
(artikel 12, lid 1) en over de gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van het gebied (artikel 
6, lid 3 en 4).

Richtlijn 2006/11/EG betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke 
stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd2

Onderhavige richtlijn is mogelijk overtreden.

Conclusie
Gezien het voorgaande kan uitsluitend eventueel een overtreding van de EU-wetgeving 
worden vastgesteld op basis van Richtlijn 2006/11/EG. Om deze reden heeft de Commissie 
besloten onderhavige klacht te registreren. Deze conclusie is overigens medegedeeld aan de 
indienster.
Momenteel worden de verstrekte informatie en de eventuele overtreding van Richtlijn 
2006/11/EG onderzocht en te gelegener tijd zal contact worden opgenomen met de Griekse 
autoriteiten. De klacht is derhalve niet "tevergeefs" ingediend.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

Zoals in de voorgaande mededeling is vermeld, kon geen overtreding worden vastgesteld van 
de kaderrichtlijn water (2000/60/EG), de zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG), de afvalrichtlijnen, 
de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (2004/35/EG), de richtlijn inzake de beoordeling en het 
beheer van de luchtkwaliteit (96/62/EG), de richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (85/337/EEG) en de richtlijn inzake de 
natuurlijke habitats (92/43/EEG).

Daar echter sprake kan zijn van een eventuele overtreding van Richtlijn 2006/11/EGfn

betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het 
aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, heeft de Commissie besloten een 
inbreukdossier te openen en de Griekse autoriteiten bij brief van 23 juni 2009 te verzoeken 
om aanvullende informatie. De Griekse autoriteiten hebben in verschillende brieven 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7–50.
2 PB L 64 van 4.3.2006, blz. 52–59.
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geantwoord. De Commissie heeft op basis van de analyse van deze antwoorden in conclusie 
geen enkele overtreding kunnen vaststellen. Klaagster (die tevens indienster is) is bij brief van 
28 januari 2010 van deze conclusie en van het besluit van de Commissie om dit 
inbreukdossier te sluiten op de hoogte gesteld en werd verzocht binnen 30 dagen te reageren.
Klaagster heeft de Commissie van haar intentie om op deze brief te reageren op de hoogte 
gesteld, maar heeft verzocht om een extra termijn (tot half maart), die haar is toegekend.

Klaagster heeft uiteindelijk op 27 mei 2010 geantwoord en betwist dat de behandeling van 
haar klacht was afgesloten. Ondertussen is de Commissie geïnformeerd over het feit dat bij de 
Griekse Raad van Staten twee beroepen aanhangig zijn over hetzelfde onderwerp, die zijn 
ingediend door dezelfde cliënten als diegene die door klaagster worden vertegenwoordigd in 
de klacht die zij aan de Commissie had gestuurd.

Klaagster is bij brief van 16 september 2010 geïnformeerd dat de Commissie haar klacht zou 
afsluiten omdat voor een nationale rechter een parallelle procedure aanhangig was, en 
opgeroepen om, zodra in deze twee procedures uitspraak was gedaan, opnieuw contact op te 
nemen met de Commissie. De Commissie heeft de klacht op 24 november 2010 geseponeerd.

Er wordt nogmaals op gewezen dat, zoals talloze malen door het Hof is bevestigd 
(bijvoorbeeld in het arrest van 19 januari 2010 in de zaak C-555/07, punt 48), ook de 
nationale rechters in staat zijn een uitlegging te geven aan het nationale recht in het licht van 
het recht van de Europese Unie en dat laatste recht toe te passen:

"Derhalve moet de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zoveel 
mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn, teneinde het 
met de richtlijn beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 288, derde alinea, VWEU 
te voldoen (zie in die zin de reeds aangehaalde arresten Von Colson en Kamann, punt 26; 
Marleasing, punt 8; Faccini Dori, punt 26, alsook Pfeiffer e.a., punt 113). Het vereiste van 
een richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht is inherent aan het systeem van het 
Verdrag, aangezien het de nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn 
bevoegdheden de volle werking van het recht van de Unie bij de beslechting van het bij hem 
aanhangige geschil te verzekeren (zie arrest Pfeiffer e.a., reeds aangehaald, punt 114)" (punt 
48 van het aangehaalde arrest)

In algemene zin wordt benadrukt dat de Commissie van mening is dat ze niet geroepen is in 
de plaats te treden van de nationale rechter wiens taak het is om de juiste toepassing van het 
recht van de Europese Unie te waarborgen. In die context merkt de Commissie op dat dit 
principiële standpunt ook wordt ingenomen door het Europees Parlement, zoals uiteengezet in 
de Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over de beraadslagingen van de 
Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2009 (2009/2139(INI)), waarvan punt (K°) 
als volgt luidt:

"K. overwegende dat, zoals de Europese ombudsman het heeft erkend in het besluit van 
december 2009 tot afsluiting van het onderzoek in verband met klacht 822/2009/BU tegen de 
Commissie, de burgers er in het bijzonder bewust van moeten worden gemaakt dat de 
nationale gerechtelijke procedures een onderdeel zijn van het proces van tenuitvoerlegging 
van de Europese wetgeving in de lidstaten, en dat de Commissie verzoekschriften geen 
kwesties kan behandelen die onder nationale gerechtelijke procedures vallen en het resultaat 
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van dergelijke procedures niet kan herzien,"


