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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

10.6.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1549/2010, którą złożyła Stefania Ligerou (Grecja) z jednym 
podpisem, w sprawie budowy nowej kopalni złota w Olimpiadzie na 
Półwyspie Chalcydyckim w północnej Grecji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje przeciwko planowanej budowie nowej kopalni złota 
w Olimpiadzie na Półwyspie Chalcydyckim w północnej Grecji. Składająca petycję twierdzi, 
że nie przeprowadzono żadnej oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne oraz 
że w efekcie dojdzie do znacznego zniszczenia i zanieczyszczenia obszaru 
charakteryzującego się naturalnym pięknem. Ponadto zwraca ona uwagę, że spowoduje to 
powstanie ogromnej ilości toksycznych odpadów, co będzie miało poważne konsekwencje dla 
zdrowia miejscowej ludności. Przywołując niewdrożenie przez Grecję prawodawstwa UE 
w zakresie odpadów i ocen oddziaływania na środowisko, co potwierdził również Trybunał 
Sprawiedliwości UE, zwraca się do Parlamentu o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Petycja

Składająca petycję protestuje przeciwko planowanej budowie nowej kopalni złota 
w Olimpiadzie na Półwyspie Chalcydyckim w północnej Grecji. Zarejestrowana przez 
Parlament petycja jest właściwie pismem składającej petycję skierowanym do greckiego 
ministra środowiska, którego kopię przesłano do przewodniczącego parlamentu greckiego 
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oraz do przewodniczącego PE. W piśmie tym składająca petycję nalega, by nie zatwierdzać 
przedmiotowej inwestycji.  Przekazane początkowo przez Parlament podsumowanie zarzutów 
składającej petycję jest niezgodne z informacjami zawartymi w aktach. W szczególności 
odniesienie do wyroku Trybunału dotyczącego niewdrożenia przez Grecję prawodawstwa UE 
w sprawie odpadów i oceny oddziaływania na środowisko jest nieprawidłowe; 
wyrok1wspomniany przez składającą petycję dotyczy tego, że Grecja nie zapewniła działania 
istniejących instalacji zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)2. Sekretariat Komisji Petycji zwrócił się do 
składającej petycję o udzielenie wyjaśnień. Odpowiedziała ona w dniu 27 kwietnia 2011 r. za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Uwzględniając najnowsze informacje, zarzuty składającej petycję można podsumować 
następująco:

- planowane przedsięwzięcie budowy kopalni złota nie było przedmiotem żadnej oceny 
wpływu na środowisko naturalne, a w efekcie dojdzie do znacznego zniszczenia i 
zanieczyszczenia obszaru charakteryzującego się naturalnym pięknem;

- tocząca się procedura wydawania zezwolenia jest niezgodna z prawem, ponieważ nie 
przeprowadzono konsultacji ze społeczeństwem ani z miejscową ludnością.

Uwagi Komisji

Zarzuty składającej petycję dotyczą dyrektywy 85/337/EWG3, zmienionej dyrektywą 
97/11/WE4, dyrektywą 2003/35/WE5oraz dyrektywą 2009/31/WE6, w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 
Dyrektywa ta znana jest również jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ). Na mocy dyrektywy OOŚ przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji 
podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia. W dyrektywie 
OOŚ rozróżnia się przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia obowiązkowej OOŚ 
(tzw. przedsięwzięcia załącznika I), i przedsięwzięcia, w przypadku których państwo 
członkowskie, w ramach procedury zwanej „przeglądem” i z uwzględnieniem kryteriów 
wymienionych w załączniku III do przedmiotowej dyrektywy, musi stwierdzić, czy 
przedsięwzięcia te mogą mieć istotny wpływ na środowisko (tzw. przedsięwzięcia załącznika 
II). Jeżeli tak, OOŚ jest niezbędna. Kopalnie odkrywkowe, których powierzchnia przekracza 
25 ha, są wymienione w załączniku I pkt 19 do przedmiotowej dyrektywy; przedsięwzięcia 
poniżej tego progu oraz przedsięwzięcia z zakresu górnictwa podziemnego wymienione są w
załączniku II pkt 2 lit. a) i b) do dyrektywy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającą petycję nowe przedsięwzięcie 
górnicze podlega procedurze OOŚ, a procedura ta jest w toku. Zakończono etap konsultacji 

                                               
1Wyrok z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie C-534/09. 
2Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
4Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
5 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
6Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 14.
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społecznych. Uwagi przedłożyły organy do spraw środowiska (np. Inspektorat 
Środowiskowy) oraz inne zainteresowane podmioty (Izba Techniczna Środkowej Macedonii –
TEE). Właściwe władze zdecydują, czy udzielone zostanie zezwolenie na inwestycję. 
Wyjaśnia to prawdopodobnie, dlaczego przedmiotowa petycja została skierowana do 
greckiego ministra środowiska i przesłana do Parlamentu Europejskiego do wglądu. 
Mając na uwadze, że procedura OOŚ, obejmująca konsultacje społeczne, jest w toku, zarzuty 
składającej petycję zostały oddalone. 
Komisja chciałaby poczynić następujące uwagi dodatkowe:

i. W dyrektywie OOŚ nie zakazuje się wydawania zezwolenia na realizację 
przedsięwzięcia, nawet jeśli ma ono negatywne skutki dla środowiska. W dyrektywie 
OOŚ nie ustanawia się obowiązkowych norm środowiskowych; jednak w analizie 
oddziaływania na środowisko i w ostatecznej decyzji należy zaproponować środki w 
celu uniknięcia, zmniejszenia i, jeżeli to możliwe, wyrównania poważnych 
niekorzystnych skutków środowiskowych.

ii. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, to wyrażone opinie i uwagi należy uwzględnić 
w ramach procedury wydawania zezwolenia na inwestycję, nie są one jednak wiążące. 

iii. Dyrektywa OOŚ nie zawiera wymogów dotyczących monitorowania i kontroli 
jakości. Mając na uwadze, że w dyrektywie określa się zasadniczo wymogi 
proceduralne, weryfikacja treści analizy oddziaływania na środowisko oraz 
odpowiedniego charakteru narzuconych warunków środowiskowych leży w gestii 
właściwych władz krajowych.

iv. Właściwy organ musi podać do publicznej wiadomości główne powody i przesłanki 
decyzji (o przyznaniu lub odmowie wydania zezwolenia na inwestycję).

Wniosek

Mając na uwadze, że procedura OOŚ jest w toku, Komisja nie może podejmować dalszych 
działań. Właściwe władze greckie muszą podjąć ostateczną decyzję o wydaniu lub odmowie 
wydania zezwolenia na inwestycję. Wyjaśnia to prawdopodobnie, dlaczego przedmiotowa 
petycja została skierowana do greckiego ministra środowiska. 

Jeżeli składająca petycję posiada dalsze dowody naruszania prawodawstwa wspólnotowego, 
Komisja chętnie będzie dalej rozpatrywać przedmiotową petycję. Komisja pragnie podkreślić, 
że wszelkie dalsze zarzuty powinny być szczegółowe i w wystarczającym stopniu 
sprecyzowane. Należy do nich załączyć odpowiedni materiał (na przykład kopię 
korespondencji z administracją krajową, odwołania do sądów krajowych i dowody innych 
procedur, kopie odpowiednich rozdziałów analizy oddziaływania na środowisko). Przy braku 
konkretnych i szczegółowych dowodów oczywistych błędów w ocenie służby Komisji nie 
będą w stanie przeanalizować petycji w sensowny sposób.


