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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0620/2018 του Τ. Κ. (στην ελληνική γλώσσα), η οποία φέρει 
43 υπογραφές, σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία της εξορυκτικής 
περιοχής της Χαλκιδικής στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα καταγγέλλει την υλοποίηση του επενδυτικού έργου των 
μεταλλείων της Κασσάνδρας στην Ανατολική Χαλκιδική από την εταιρεία Hellas Gold ως 
κατάφωρη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και των διεθνών συμβάσεων 
και ζητεί την άμεση παύση όλων των δραστηριοτήτων εξόρυξης. Μεταξύ άλλων, ο 
αναφέρων/η αναφέρουσα παραθέτει φερόμενες παραβάσεις των άρθρων 11 και 191 της 
ΣΛΕΕ, των οδηγιών 2001/42/ΕΚ, 85/337/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ, 92/43/ΕΟΚ και της σύμβασης 
του Aarhus.
Είναι απαραίτητη η άμεση παύση όλων των δραστηριοτήτων εξόρυξης, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα/την αναφέρουσα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται 
από την οδηγία 2001/42/ΕΚ, δηλ. πλήρεις διαβουλεύσεις με τους πολίτες και όλους τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς στην περιοχή, καθώς και η σύνταξη μιας στρατηγικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το έργο αποτελεί άμεση απειλή για μια περιοχή 
μεγάλης οικολογικής αξίας, ένα παρθένο δάσος (αδιατάρακτο δάσος για περίπου 300 έτη) με 
πολλά είδη υπό εξαφάνιση και σε άμεση επαφή με περιοχές Natura 2000 και ενδέχεται να 
προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στο περιβάλλον, τη ζωή και την υγεία των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Νοεμβρίου 2018. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Φεβρουαρίου 2019
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Επιτροπή Αναφορών στις απαντήσεις που δόθηκαν 
στο πλαίσιο των αναφορών 0917/2013 και 1446/2013 που αφορούν το ίδιο θέμα. Η Επιτροπή 
θα ήθελε επίσης να αναφέρει ότι δεν έχει λάβει καμία πληροφορία που θα μπορούσε να 
αλλάξει την πραγματική κατάσταση όσον αφορά το εν λόγω έργο.

Καταρχάς, υπενθυμίζεται ότι η πολιτική της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας1

συνίσταται στην παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, στην επίλυση 
προβλημάτων με τα κράτη μέλη για την αποκατάσταση ενδεχόμενων παραβάσεων της 
νομοθεσίας και στην κίνηση διαδικασιών κατά των παραβάσεων στις περιπτώσεις που 
κρίνεται σκόπιμο.

Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη να μεριμνά 
για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιεί τη διακριτική 
της ευχέρεια με στρατηγικό τρόπο για να εστιάσει τις προσπάθειές της στις σημαντικότερες 
παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ που θίγουν τα συμφέροντα των πολιτών και των 
επιχειρήσεών της2. Με βάση τη διακριτική ευχέρεια που διαθέτει η Επιτροπή να αποφασίζει 
σε ποιες υποθέσεις θα παρέμβει, θα εξετάζει τον αντίκτυπο μιας παράβασης στην επίτευξη 
σημαντικών στόχων πολιτικής της ΕΕ, όπως οι παραβάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών 
δυνάμει της Συνθήκης, που δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετακινηθούν μεταξύ των κρατών μελών ή να εκτελέσουν 
διακρατικές συναλλαγές, ή όταν ενδέχεται να υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος πέραν ενός 
κράτους μέλους. Θα διακρίνει τις υποθέσεις σε κατηγορίες ανάλογα με την προστιθέμενη 
αξία που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας διαδικασίας επί παραβάσει όσον αφορά την 
προστασία του γενικού συμφέροντος της Ένωσης. Ορισμένες κατηγορίες παραβιάσεων συχνά 
μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά μέσω άλλων, καταλληλότερων μηχανισμών σε 
εθνικό επίπεδο. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα σε μεμονωμένες περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής, 
που δεν θέτουν γενικότερα ζητήματα αρχής, στις οποίες υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για να 
στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη γενικής πρακτικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, φαίνεται ότι η παρούσα αναφορά αφορά 
ένα μεμονωμένο έργο και όχι μια γενική πρακτική εσφαλμένης εφαρμογής του ενωσιακού 
δικαίου. Το ζήτημα της συμβατότητας του εν λόγω έργου με το ενωσιακό δίκαιο θα 
μπορούσε συνεπώς να εξεταστεί καλύτερα σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που επίσης θα 
επέτρεπε την ταχύτερη εξεύρεση λύσης στο ζήτημα αυτό.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι διάφορες προσφυγές οι οποίες αφορούν το έργο αυτό 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαδικασία εξέτασης από το ελληνικό Συμβούλιο της 
Επικρατείας, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο και έχει ως αποστολή την 
πλήρη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

Συμπεράσματα

Βάσει των στοιχείων που παρέχονται με την αναφορά αυτή δεν είναι δυνατό να 
τροποποιηθούν τα συμπεράσματα που συνάγονται από την εξέταση των αναφορών 
0917/2013 και 1446/2013.

                                               
1 Πρβλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής - Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» (2017/C 
18/02)
2 Πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες τα κράτη μέλη παρέλειψαν να ανακοινώσουν μέτρα μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο ή στις οποίες τα εν λόγω μέτρα έχουν οδηγήσει στην πλημμελή μεταφορά οδηγιών, υποθέσεις στις 
οποίες τα κράτη μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 260 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ή οι οποίες έχουν ζημιώσει σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ ή έχουν 
παραβιάσει τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ.
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Με βάση τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν θα συνεχίσουν την εξέταση της 
παρούσας αναφοράς.
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