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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0599/2006, του Λάζαρου Βασιλειάδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
συντονιστικής ομάδας «εκστρατεία κατά των δεξαμενών πετρελαίου στη λιμνοθάλασσα 
της Βάσοβας», σχετικά με σχέδια τοποθέτησης δεξαμενών πετρελαίου στη 
λιμνοθάλασσα της Βάσοβας κοντά στην Καβάλα στη Βόρεια Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης 
συντονιστικής ομάδας, να παρέμβει για να εμποδίσει σχέδια τοποθέτησης δεξαμενών 
πετρελαίου στη λιμνοθάλασσα της Βάσοβας κοντά στην Καβάλα στη Βόρεια Ελλάδα. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι, εάν τα σχέδια υλοποιηθούν, αυτή η μοναδική φυσική περιοχή, η οποία 
προσελκύει αμέτρητους τουρίστες και επομένως αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για 
τους κατοίκους της περιοχής, θα χαθεί. Ο αναφέρων και οι οργανώσεις που εκπροσωπεί η 
συντονιστική ομάδα είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για περίπτωση κατάφωρης παραβίασης 
των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα αυτόν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η αναφορά αφορά το σχέδιο τοποθέτησης δεξαμενών πετρελαίου στη λιμνοθάλασσα της
Βάσοβας (κοντά στην Καβάλα). Ο αναφέρων βεβαιώνει ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα έχει
αρνητικές συνέπειες στην εν λόγω περιοχή, οικονομικής ιδίως φύσης, λόγω της μείωσης του
τουρισμού και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τοπικού πληθυσμού (π.χ. της 
αλιείας). Υποστηρίζει ότι το σχέδιο παραβιάζει την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

II. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Εκτός από ένα ψήφισμα που υπογράφεται από πολλές οργανώσεις, η αναφορά δεν περιέχει
καμιά συγκεκριμένη πληροφορία που να αποδεικνύει την παραβίαση. Η Επιτροπή, ωστόσο,
είναι σε θέση να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, επειδή έχει ήδη εξετάσει το
ζήτημα στο πλαίσιο μιας υπόθεσης αυτεπάγγελτης εξέτασης, η οποία βασίζεται στα 
καταγγελλόμενα στην ερώτηση E-1307/02 πραγματικά περιστατικά. 
Η έρευνα της Επιτροπής αφορούσε την πιθανή παραβίαση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 σχετικά 
με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ3

σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ4 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και της 
οδηγίας 96/82/ΕΚ5 σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατό να στοιχειοθετηθεί παραβίαση
των οδηγιών 96/82/ΕΚ και 85/337/ΕΟΚ, εφόσον οι οικείες εγκαταστάσεις είχαν αποτελέσει 
αντικείμενο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διέθεταν εκθέσεις ασφάλειας. 
Αντίθετα, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για τη θέσπιση και 
εφαρμογή ενός συνεκτικού συγκεκριμένου και ολοκληρωμένου νομικού καθεστώτος ικανού 
να εξασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση, τη διατήρηση και την αποτελεσματική προστασία της 
λιμνοθάλασσας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί 
παραβάσει τον Απρίλιο του 2004.

Πλην όμως, κατά την έρευνα αυτής της υπόθεσης αλλά και άλλων παρόμοιων
υποθέσεων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν ένα γενικότερο πρόβλημα σχετικά
με την έλλειψη νομικού καθεστώτος προστασίας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας που 
ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Κατόπιν αυτού, τον Δεκέμβριο του 2004, 
η Επιτροπή κίνησε μια «οριζόντια» διαδικασία επί παραβάσει, δηλαδή μια διαδικασία που
αναφέρεται στην έλλειψη νομικού καθεστώτος προστασίας όλων των Ζωνών Ειδικής 
Προστασίας που έχουν οριστεί από την Ελλάδα. Η περίπτωση της Βάσοβας αναφέρεται ως
παράδειγμα. Τον Δεκέμβριο του 2005, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη, 
κρίνοντας ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 4, 
παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Επί του παρόντος οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν τις απαντήσεις των ελληνικών 
αρχών στην αιτιολογημένη γνώμη. Αν αυτή η εξέταση καταδείξει ότι η Ελλάδα δεν
συμμορφώνεται προς το κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να 
προσφύγει στο Δικαστήριο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή η οριζόντια διαδικασία αφορά άμεσα το σχέδιο τοποθέτησης
δεξαμενών πετρελαίου στη Βάσοβα, δεδομένου ότι η έλλειψη νομικού καθεστώτος
προστασίας περιλαμβάνει την απουσία υποχρεωτικής και αντιτάξιμης οριοθέτησης, καθώς 
και ενός πλαισίου για την εξουσιοδότηση εντός και πλησίον της περιοχής.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  

1 EE L 175 της 5.7.1985, σελ. 40.
2 EE L 73 της 14.3.1997, σελ. 5.
3 EE L 206 της 22.7.1992, σελ. 7. 
4 EE L 103 της 5.4.1979, σελ. 1.
5 EE L 10 της 14.1.1997, σελ. 13.
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Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη ρύθμιση του γενικότερου
προβλήματος που συνίσταται στην έλλειψη νομικού καθεστώτος προστασίας των Ζωνών
Ειδικής Προστασίας. Η περίπτωση της λιμνοθάλασσας της Βάσοβας χρησιμεύει ως
παράδειγμα κακής εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.


