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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

9.12.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1501/2008, którą złożyła Dionisia Avgerinopoulou (Grecja) z trzema 
podpisami, w sprawie niewdrożenia prawodawstwa UE w odniesieniu do 
działalności wydobywczej na greckiej wyspie Milos

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję nawiązuje do licznych naruszeń prawodawstwa UE w zakresie 
intensywnej działalności wydobywczej, jaką prowadzi międzynarodowy koncern S&B 
Industrial Minerals na greckiej wyspie Milos. Składająca petycję twierdzi, że konieczna ocena 
oddziaływania na środowisko nie została przeprowadzona, a działalność wydobywcza jest 
prowadzona na obszarach znajdujących się na liście obszarów objętych siecią Natura 2000. 
Składająca petycję utrzymuje również, że odpady górnicze, w tym odpady toksyczne i metale 
ciężkie, są wyrzucane bezpośrednio do morza, a mieszkańcy wyspy są narażeni na 
zanieczyszczenia pyłami drobnocząsteczkowymi, powodujące poważne problemy ze 
wzrokiem i oddychaniem. Ponieważ działalność wydobywcza ma negatywny wpływ na 
krajobraz, środowisko naturalne i dziedzictwo historyczne, problem ten dotyka również 
sektora turystycznego wyspy. Dlatego składająca petycję wzywa Parlament Europejski do 
zbadania tej poważnej sprawy w celu uniemożliwienia dalszego niszczenia środowiska 
naturalnego i szkodliwego oddziaływania na zdrowie publiczne na wyspie Milos.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Należy zauważyć, iż składająca petycję złożyła już skargę na ten sam temat do Komisji (listy 
z dnia 14 sierpnia 2008 r. i 6 października 2008 r.). Skarga ta nie została złożona „na próżno”, 
jak uważa skarżąca. Została ona bowiem zarejestrowana przez Komisję zgodnie 
z obowiązującymi procedurami. Fakty dotyczące sprawy są w trakcie analizy, tak więc skarga 
nie została odrzucona.
Komisja chciałaby przedstawić następujące uwagi dotyczące dyrektyw, których naruszenie 
jest podnoszone przez składającą petycję.

Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE1

Komisja śledzi z uwagą wdrażanie dyrektywy według przewidzianych w niej dat. 
Przykładowo, Grecja zastosowała się do postanowień wyroku z dnia 31 stycznia 2008 r. 
(C-264/07) skazującego ją za naruszenie art. 5 ust. 1 i art. 15 ust. 2. Jeśli chodzi 
o postanowienia, na które powołuje się składająca petycję:
– art. 8: została wszczęta procedura o naruszenie; 

– art. 10, 11 i 13: obowiązek przygotowania planu zarządzania upływa z końcem 2009 r., 
a obowiązek wdrożenia programów z końcem 2012 r.

Dyrektywa dotycząca jakości wody w kąpieliskach 2006/7/WE2

Na podstawie dostarczonych informacji żadnego naruszenia nie popełniono. 

Dyrektywy dotyczące gospodarki odpadami
Postępowania w sprawie uchybień zobowiązaniom traktatowym zostały rozpoczęte (C-502/03 
i C-286/08) by nakazać Republice Greckiej podporządkowanie się prawu wspólnotowemu. 

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko 2004/35/WE3

W skardze nie są podane konkretne fakty. Należy przypomnieć, że szkoda powinna być 
określona i wyrażona ilościowo, a pomiędzy szkodą i zidentyfikowanym(-i) 
zanieczyszczającym(-i) powinien być ustalony związek przyczynowy.

Dyrektywa 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza4

Dotyczy ona oczywiście oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza, lecz nie 
dotyczy poszczególnych instalacji.

                                               
1Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
2 Dz. U. L 64 z 4.3.2006, s. 37–5.
3 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56–75.
4 Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 55–63.
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Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu na środowisko niektórych publicznych 
i prywatnych przedsięwzięć
Dyrektywa ta nie daje Komisji możliwości wpływu na decyzję władz krajowych co do 
możliwości realizacji jakiegoś przedsięwzięcia lub kontroli treści badania oddziaływania na 
środowisko czy też przyjętych pojęć dotyczących środowiska (za wyjątkiem przypadku, gdy 
państwo członkowskie popełnia oczywisty błąd w ocenie). 

Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1

Nie zostały dostarczone żadne szczegóły dotyczące niszczenia terenów rozrodu (art. 12 ust. 1) 
lub oddziaływania na całość obszaru (art. 6 ust. 3–4). 

Dyrektywa 2006/11/WE w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre 
substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty2

Być może doszło do naruszenia powyższej dyrektywy. 

Podsumowanie
Z powyższego wynika, że naruszenie prawa wspólnotowego mogłoby ewentualnie dotyczyć 
dyrektywy 2006/11/WE, z tego też powodu Komisja zdecydowała zarejestrować tę skargę. 
Składająca petycję została o tym poinformowana. 

Ocena dostarczonych informacji oraz ewentualnego naruszenia dyrektywy 2006/11/WE jest 
ciągle w toku, a kontakt z władzami greckimi zostanie nawiązany w stosownym czasie. 
Skarga ta więc nie została złożona „na próżno”.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Jak wspomniano w poprzednim komunikacie, nie stwierdzono naruszenia ramowej dyrektywy 
wodnej (2000/60/WE), dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (2006/7/WE), 
dyrektyw dotyczących gospodarki odpadami, dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko (2004/35/WE), dyrektywy w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 
powietrza (96/62/WE), dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (85/337/EWG) ani dyrektywy 
dotyczącej siedlisk przyrodniczych (92/43/EWG). 

Ponieważ mogło natomiast dojść do naruszenia dyrektywy 2006/11/WE3w sprawie 
zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty, Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
2 Dz.U. L 64 z 04.3.2006, s. 52–59.
3Dz.U. L 64 z 4.3.2006.
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w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz o zwróceniu się do 
władz greckich o dodatkowe informacje w piśmie z dnia 23 czerwca 2009 r. Władze greckie 
udzieliły odpowiedzi w kilku pismach. 
Po przeanalizowaniu udzielonych odpowiedzi Komisja doszła do wniosku, że nie można 
stwierdzić naruszenia wspomnianej dyrektywy. Skarżącej (która jest jednocześnie składającą 
petycję) przedstawiono wnioski Komisji w piśmie z dnia 28.01.2010 r. Poinformowano ją 
również o podjętej przez Komisję decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz poproszono o ustosunkowanie się do tej 
decyzji w terminie 30 dni. Skarżąca poinformowała Komisję o zamiarze ustosunkowania się 
do treści wspomnianego pisma, wnioskowała jednak o dodatkowy termin (do połowy marca), 
na który wyrażono zgodę. 
Skarżąca udzieliła ostatecznie odpowiedzi dnia 27.05.2010 r., wyrażając sprzeciw wobec 
zakończenia postępowania w sprawie skargi. Tymczasem Komisja została powiadomiona 
o dwóch skargach w przedmiotowej sprawie złożonych do greckiej Rady Państwa przez 
osoby reprezentowane przez skarżącą w ramach skargi skierowanej do Komisji. 

Skarżąca została poinformowana w piśmie z dnia 16.09.2010 r. o planowanym przez Komisję 
zakończeniu postępowania w sprawie skargi ze względu na prowadzone jednocześnie 
postępowanie przed sądem krajowym i poproszona o ponowne zwrócenie się do Komisji po 
wydaniu przez sąd obu orzeczeń. Komisja umorzyła postępowanie w przedmiocie skargi dnia 
24 listopada 2010 r.

Należy przypomnieć, że sądy krajowe są również uprawnione do interpretowania prawa 
krajowego w świetle prawa Unii Europejskiej, w celu stosowania prawa UE, co wielokrotnie 
potwierdzał Trybunał (np. w wyroku z dnia 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07, pkt 48): 

„Z powyższego wynika, że stosując prawo krajowe, sąd krajowy – dokonując interpretacji 
tego prawa – powinien w najszerszym możliwym zakresie dokonywać jej w świetle treści 
i celów dyrektywy w celu osiągnięcia zamierzonego przez nią skutku, postępując tym samym 
zgodnie z art. 288 akapit trzeci TFUE (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Colson 
i Kamann, pkt 26; w sprawie Marleasing, pkt 8; w sprawie Faccini Dori, pkt 26; w sprawie 
Pfeiffer i in., pkt 113). Wymóg dokonywania wykładni zgodnej prawa krajowego jest 
nierozłącznie związany z systemem traktatu, gdyż zezwala sądowi krajowemu na 
zapewnienie, w ramach jego właściwości, pełnej skuteczności prawa Unii przy 
rozpoznawaniu zawisłego przed nim sporu (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Pfeiffer 
i in., pkt 114)” (pkt 48 wyżej wymienionego wyroku).

Ogólnie rzecz biorąc, należy podkreślić, że Komisja nie uważa się za uprawnioną do 
zastępowania sędziego krajowego, który jest zobowiązany zapewniać należyte wdrażanie 
prawa Unii Europejskiej. W tym kontekście Komisja zauważa, że jej stanowisko 
wyjściowe jest tożsame ze stanowiskiem przyjętym przez Parlament Europejski, 
wyrażonym w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 
obrad Komisji Petycji w roku 2009 (2009/2139(INI)), której pkt K preambuły stanowi, 
co następuje: 

„K. mając na uwadze, że obywatele powinni mieć świadomość, że zgodnie z uznaną przez 
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Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich decyzją z grudnia 2009 r. zamykającą 
postępowanie w sprawie skargi 822/2009/BU wniesionej przeciwko Komisji Europejskiej 
postępowania toczące się przed sądami krajowymi stanowią część procesu wdrażania 
europejskiego prawodawstwa w państwach członkowskich oraz że Komisja Petycji nie może 
zajmować się sprawami podlegającymi sądom krajowym ani dokonywać przeglądu wyników 
takich postępowań”.


