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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1549/2010, ingediend door Stefania Ligerou (Griekse nationaliteit), 
gesteund door een medeondertekenaar, over de ontwikkeling van een nieuwe 
goudmijn in Olympiada op het Noord-Griekse schiereiland Chalkidiki

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling van een nieuwe goudmijn in 
Olympiada op het Noord-Griekse schiereiland Chalkidiki. Indienster stelt dat er geen onderzoek 
is gedaan naar de effecten van dit project op het milieu. Zij verklaart dat het project tot 
omvangrijke milieuschade en vervuiling van het natuurgebied zal leiden. Indienster wijst er 
tevens op dat het project een enorme hoeveelheid giftig afval zal voortbrengen, wat ernstige 
gevolgen voor de gezondheid van de plaatselijke bevolking zal hebben. Onder verwijzing naar 
het ontbreken van een milieueffectrapportage en de niet-naleving door Griekenland van de 
Europese wetgeving voor afval, wat ook is bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese 
Unie, verzoekt zij het Europees Parlement in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling van een nieuwe goudmijn in 
Olympiada op het Noord-Griekse schiereiland Chalkidiki. Wat bij het Parlement als een 
verzoekschrift is geregistreerd, is in feite een brief van indienster aan het Griekse Ministerie van 
Milieu, waarin zij dit ministerie verzoekt geen goedkeuring te hechten aan deze ontwikkeling. 
Een kopie van de brief is verzonden aan de voorzitter van het Griekse parlement en aan de 
Voorzitter van het Europees Parlement. De samenvatting van indiensters beweringen zoals 
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oorspronkelijk doorgegeven door het Parlement, komt niet overeen met de informatie in het 
dossier. In het bijzonder de verwijzing naar een uitspraak van het Hof inzake "het ontbreken van 
een milieueffectrapportage en de niet-naleving door Griekenland van de Europese wetgeving 
voor afval" is onjuist; de door indienster genoemde uitspraak1 betreft het feit dat Griekenland 
zijn verplichting om te verzekeren dat bestaande installaties in overeenstemming zijn met de 
vereisten van Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn)2 niet nakomt. 
Het secretariaat van de Commissie verzoekschriften heeft indienster om opheldering verzocht, 
waaraan indienster op 27 april 2011 per e-mail heeft voldaan. 

Rekening houdend met de meest recente informatie, kunnen de beweringen van indienster als 
volgt worden samengevat:
- Het voorgestelde goudmijnproject is niet onderworpen aan een beoordeling van de 

milieueffecten, wat zal leiden tot omvangrijke milieuschade en vervuiling van een 
natuurgebied;

- De lopende vergunningprocedure is illegaal, omdat het publiek en de lokale gemeenschap niet 
worden geraadpleegd.

Opmerkingen van de Commissie

De beweringen van indienster hebben betrekking op Richtlijn 85/337/EEG3 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 
Richtlijnen 97/11/EG4, 2003/35/EG5 en 2009/31/EG6. De richtlijn wordt ook wel de 
Milieueffectbeoordelingsrichtlijn of MEB-richtlijn genoemd. De MEB-richtlijn bepaalt dat, 
voordat er een vergunning voor wordt verleend, projecten die een aanzienlijk milieueffect 
kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan een 
beoordeling van die effecten. De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen projecten waarvoor 
een MEB verplicht is (de zogenoemde Bijlage I-projecten), en projecten waarvoor de autoriteiten 
van de lidstaten, in een procedure die 'screening' wordt genoemd, moeten bepalen of het 
waarschijnlijk is dat een project aanzienlijke effecten zal hebben, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de criteria in bijlage II van de richtlijn (de zogenoemde Bijlage II-projecten). Is dit 
het geval, dan is een MEB noodzakelijk. Dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte van meer 
dan 25 hectare zijn opgenomen in bijlage I, punt 19 van de richtlijn; kleinere projecten en 
ondergrondse mijnbouw zijn opgenomen in bijlage II, punt 2, onder a en b van de richtlijn. 

Volgens de informatie van indienster wordt het project momenteel onderworpen aan een MEB-
procedure. Het stadium van openbare raadpleging is afgerond. De milieuautoriteiten (zoals de 
milieu-inspectie) en andere belanghebbenden (Technische Kamer van Centraal-Macedonië –
TEE) hebben hun opmerkingen ingediend. De bevoegde autoriteiten moeten beslissen of zij al 
dan niet een vergunning verlenen. Dit verklaart mogelijk waarom het verzoekschrift aan het 
Griekse ministerie van Milieu is gericht en ter informatie naar het Parlement is gestuurd. 

Aangezien er momenteel een MEB wordt uitgevoerd, inclusief een openbare raadpleging, zijn de 
beweringen van indienster ongegrond. 

                                               
1 Arrest van 2 december 2010 in zaak C-534/09.
2 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
4 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
5 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
6 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 14.
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De Commissie wil in dit verband de volgende aanvullende opmerkingen maken:

(i) De MEB-richtlijn houdt de vergunning voor een project niet tegen, ook niet bij negatieve 
gevolgen voor het milieu. De MEB-richtlijn stelt geen verplichte milieunormen vast; in de 
milieueffectbeoordeling en de uiteindelijke beslissing dienen echter wel maatregelen te 
worden voorgesteld om aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, te 
verminderen en waar mogelijk te compenseren;

(ii) De meningen en opmerkingen die bij de openbare raadpleging naar voren komen, dienen in 
de vergunningprocedure te worden meegenomen maar zijn niet bindend;

(iii) De MEB-richtlijn bevat geen vereisten inzake toezicht en kwaliteitscontrole. Gezien het feit 
dat de richtlijn voornamelijk procedurele vereisten stelt, valt de verificatie van de inhoud 
van de milieueffectbeoordeling en of enige opgelegde milieuvoorwaarden passend van aard 
zijn, binnen de verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale autoriteiten; 

(iv) De bevoegde autoriteit moet de belangrijkste redenen en overwegingen waarop haar besluit 
om al dan niet een vergunning te verlenen is gebaseerd, openbaar maken.

Conclusie

Aangezien de MEB-procedure nog niet is afgerond, kan de Commissie niet verder optreden. De 
bevoegde Griekse autoriteiten moeten een definitief besluit nemen om al dan niet een vergunning 
te verlenen. Dit verklaart mogelijk waarom het verzoekschrift aan het Griekse ministerie van 
Milieu is gericht. 

Als indienster nadere aanwijzingen heeft voor een schending van de communautaire wetgeving, 
is de Commissie graag bereid om het verzoekschrift opnieuw in overweging te nemen. De 
Commissie benadrukt dat eventuele verdere beweringen gedetailleerd moeten worden 
onderbouwd en voorzien van bijbehorend bewijsmateriaal (zoals kopieën van correspondentie 
met de nationale overheid, verzoeken aan nationale rechtbanken of andere procedures en kopieën 
van de relevante hoofdstukken van de milieueffectbeoordeling). Aangezien tastbaar en concreet 
bewijs voor aperte beoordelingsfouten ontbreekt, zijn de diensten van de Commissie niet in staat 
om de kwestie op zinvolle wijze te onderzoeken.


