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EUROPA-PARLAMENTET

Udvalget for Andragender

10.6.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1549/2010 af Stefania Ligerou, græsk statsborger, og 1 
medunderskriver, om udvikling af en ny guldmine i Olimpiada på den nordgræske 
halvø Chalkidiki

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod den planlagte udvikling af en ny guldmine i Olimpiada på den 
nordgræske halvø Chalkidiki. Andrageren hævder, at der ikke er foretaget en undersøgelse af 
projektets indvirkninger på miljøet, og at det vil føre til en udbredt ødelæggelse og forurening 
af naturområdet. Andrageren påpeger endvidere, at det vil medføre en enorm mængde giftigt 
affald, hvilket vil have alvorlige konsekvenser for lokalbefolkningens helbred. Under 
henvisning til Grækenlands manglende implementering af EU's retsakter om affald og 
vurdering af indvirkninger på miljøet, hvilket også er blevet stadfæstet af EU Domstolen, 
anmoder hun Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andragendet

Andrageren protesterer mod den planlagte udvikling af en ny guldmine i Olimpiada på den 
nordgræske halvø Chalkidiki. Det, Parlamentet har registreret som et andragende, er et brev 
fra andrageren stilet til det græske miljøministerium, hvori han opfordrer det til ikke at 
godkende udviklingen af guldminen, og der er sendt kopi til formændene for det græske 
parlament og Europa-Parlamentet. Sammendraget af andragerens påstande som oprindeligt 
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fremsendt af Parlamentet svarer ikke til oplysningerne i sagen. Særlig henvisningen til en dom 
fra EU-Domstolen vedrørende "Grækenlands manglende gennemførelse af EU-lovgivning om 
affald og vurderinger af indvirkningen på miljøet" er ikke korrekt. Den dom1, andrageren 
nævner, vedrører Grækenlands tilsidesættelse af at sørge for, at bestående anlæg drives i 
overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. 
januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet)2.

Sekretariatet for Udvalget for Andragender anmodede om præcisering fra andrageren, som 
svarede pr. e-mail den 27. april 2011. 

Når der tages højde for de seneste oplysninger, kan andragerens påstande sammenfattes som 
følger:

- Der er ikke foretaget en undersøgelse af det foreslåede guldmineprojekts indvirkninger 
på miljøet, og det vil derfor føre til en udbredt ødelæggelse og forurening af 
naturområdet.

- Den igangværende godkendelsesprocedure er ulovlig, fordi befolkningen og 
lokalsamfundet ikke høres.

Kommissionens bemærkninger

Andragerens påstande er forbundet med direktiv 85/337/EØF3, som ændret ved direktiv 
97/11/EF4, 2003/35/EF5 og 2009/31/EF6 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet. Direktivet er også kendt som direktivet om vurdering af virkningen på 
miljøet (VVM). I henhold til VVM-direktivet skal projekter, der bl.a. på grund af deres art, 
dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, underkastes en vurdering 
af disse virkninger på miljøet, inden der gives tilladelse til projektet. I VVM-direktivet 
skelnes der mellem projekter, som kræver obligatorisk VVM (såkaldte bilag 1-projekter), og 
projekter, hvor myndighederne i medlemsstaterne ved hjælp af en såkaldt screeningprocedure 
afgør, om det er sandsynligt, at projekterne kan få væsentlig indvirkning på miljøet under 
hensyntagen til kriterierne i direktivets bilag III (såkaldte bilag II-projekter). Hvis dette er 
tilfældet, er det nødvendigt at foretage en VVM-undersøgelse. Minedrift i åbne brud, hvor 
minestedets areal er over 25 hektar, er anført i direktivets bilag I.19. Projekter under denne 
tærskel og minedrift i underjordiske brud er anført i direktivets bilag II.2.a og b.

I henhold til de oplysninger, som andrageren har fremsendt, er det nye mineprojekt genstand 
for en miljøkonsekvensvurdering, og proceduren er endnu ikke afsluttet. Fasen med offentlig 
høring er afsluttet. Miljømyndighederne (f.eks. miljøinspektoratet) og andre interessenter 
(Centralmakedoniens tekniske kammer – TEE) har indsendt deres bemærkninger. De 
kompetente myndigheder skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til 
projektet. Dette kan forklare, hvorfor andragendet blev stilet til den græske miljøminister og 
fremsendt til Europa-Parlamentet til orientering. 

                                               
1 Dom af 2. december 2010, sag C-534/09.
2 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
4 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
5 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
6 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 14.
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Da der er ved at blive udført en miljøkonsekvensanalyse, herunder en offentlig høring, 
tilbagevises andragerens påstande. 

Kommissionen har dog følgende yderligere bemærkninger:
i. I henhold til VVM-direktivet kan et projekt stadig godkendes, selv om det har 

negative virkninger på miljøet. VVM-direktivet fastsætter ikke obligatoriske 
miljøkrav, men miljøkonsekvensanalysen og den endelige afgørelse bør imidlertid 
indeholde foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt 
neutralisere betydelige skadelige virkninger på miljøet.

ii. Hvad angår den offentlige høring, skal der tages højde for de fremsatte synspunkter og 
bemærkninger i tilladelsesproceduren, men de er ikke bindende. 

iii. VVM-direktivet omfatter ikke krav vedrørende overvågning og kvalitetskontrol. I 
betragtning af, at direktivet i det væsentlige fastsætter proceduremæssige krav, hører 
kontrollen af indholdet i undersøgelsen af miljøpåvirkningen (VVM) og af, at de 
pålagte miljøbetingelser er af en passende art, under de kompetente nationale 
myndigheders ansvarsområde.

iv. Den kompetente myndighed gør de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger 
til grund for afgørelsen (om at give eller nægte tilladelse), tilgængelige for 
offentligheden.

Konklusion

Da VVM-proceduren endnu ikke er afsluttet, kan Kommissionen ikke gå yderligere ind i 
sagen. De kompetente græske myndigheder skal træffe en endelig afgørelse om at give eller 
nægte tilladelse. Dette forklarer sandsynligvis, hvorfor andragendet blev stilet til den græske 
miljøminister.

Hvis andrageren har yderligere dokumentation, der peger mod en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen, vil Kommissionen behandle andragendet yderligere. Kommissionen 
ønsker at understrege, at eventuelle yderligere påstande skal være tilstrækkeligt detaljeret og 
uddybet underbygget af passende materiale (f.eks. kopier af korrespondance med den 
nationale forvaltning, søgsmål anlagt ved de nationale domstole eller andre procedurer og 
kopier af de relevante kapitler i undersøgelsen af indvirkningen på miljøet). Da der ikke 
foreligger håndgribelige og specifikke beviser for en klar fejlvurdering, kan Kommissionens 
tjenestegrene ikke undersøge sagen nærmere på en meningsfuld måde."


