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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Lazaros Vassiliadis, görög állampolgár által a „Kampány a Vasova-lagúnában 
elhelyezendő olajtartályok ellen” elnevezésű koordinációs csoport nevében benyújtott, 
0599/2006. számú petíció az olajtartályoknak az észak-görögországi Kavala közelében 
található Vasova-lagúnában történő elhelyezésére irányuló tervről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fent említett koordinációs csoporton nevében felhívja az Európai 
Parlamentet, hogy avatkozzon közbe, és akadályozza meg az olajtartályok észak-görögországi 
Kavala közelében található Vasova-lagúnában történő elhelyezésére irányuló tervet. A petíció 
benyújtója hangsúlyozza, hogy ha megvalósítják e tervet, ezen egyedülálló természeti terület 
– amely számtalan látogatót vonz, és ezáltal fontos gazdasági érték a helyi lakosság számára –
elvész. A petíció benyújtójának és a koordinációs csoport által képviselt szervezeteknek 
meggyőződésük, hogy egyértelműen a vonatkozó hatályos európai jogi aktusok 
rendelkezéseinek megsértéséről van szó.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. december 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

I. A PETÍCIÓ TÁRGYA

A petíció az olajtartályok észak-görögországi (Kavala város közelében található) Vasova-
lagúnában történő elhelyezésére irányuló tervre vonatkozik. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy a terv végrehajtása negatív következményekkel járna a kérdéses területre, különösen a 
gazdasági környezetre vonatkozóan a turizmus csökkenése és a helyi lakosság gazdasági 
tevékenysége (pl.: halászat) miatt. Fenntartja, hogy a terv ellentétes a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályokkal.
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II. A BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEI

Egy több szervezet által aláírt állásfoglalástól eltekintve a petíció semmi olyan konkrét 
információt nem tartalmaz, amely alkalmas lenne a jogsértés fennállásának igazolására. A 
Bizottság azonban értékelni tudja a petíció benyújtójának állításait , mivel egy hivatalból 
feltárt, az E-1307/02. számú kérdésben panaszolt tényeken alapuló eset keretében már 
vizsgálta a kérdést.

A Bizottság vizsgálata a 97/11/EK irányelvvel1 módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelvre2 , a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelvre3, 
a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelvre4 és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelvre5

vonatkozott.
A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nem állapítható meg a 96/82/EK és a 
85/337/EGK irányelv sérelme, amennyiben az érintett berendezésekről környezeti 
hatásvizsgálat készült, és e berendezések rendelkeznek biztonsági jelentésekkel. A Bizottság 
ellenben úgy ítélte meg, hogy Görögország nem hozta meg az egy olyan koherens, egyedi és 
teljes jogi rendszer létrehozásához és megvalósításához szükséges intézkedéseket, amely 
képes biztosítani a fenntartható fejlődést, a lagúna megőrzését és hatékony védelmét. A 
Bizottság ezért 2004. áprilisában szabálysértési eljárást indított.

A Bizottság az ügyirat, de más hasonló ügyiratok vizsgálatakor is egy általánosabb 
problémát tárt fel, amely a 79/409/EGK rendeletnek megfelelően kijelölt különleges 
védelmi területet jogi védelmi rendszerének hiányára vonatkozik. Ezért 2004. 
decemberében a Bizottság megindított egy szerződésszegés megállapítása iránti „horizontális” 
eljárást, vagyis egy olyan eljárást, amely a Görögország által kijelölt összes különleges 
védelmi terület jogi védelmi rendszerének hiányára vonatkozik. A vasovai esetet példaként 
említik. 2005. decemberében a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött azzal a 
megállapítással, hogy Görögország elmulasztotta a 79/409/EGK irányelv 4. cikkének (1) és 
(2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítését.
A Bizottság szervezeti egységei jelenleg vizsgálják a görög hatóságoknak az indokolással 
ellátott véleményre adott válaszait. Amennyiben e vizsgálat azt mutatja ki, hogy Görögország 
a közösségi jogot nem tartja be, a Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a Bírósághoz 
forduljon.
Jelezni kell, hogy ez a horizontális eljárás közvetlenül érinti az olajtartályok Vasova-
lagúnában történő elhelyezésére irányuló tervet, mivel a jogi védelmi rendszer hiánya 
magában foglalja a kötelező és megtámadható kijelölésnek, valamint egy olyan keretnek a 
hiányát, amely a területen és annak közelében végezhető tevékenységek engedélyezésére 
vonatkozik.

  
1 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
2 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
3 HL L 206., 1992.7.22., 7. o. 
4 HL L 103., 1979.4.5., 1. o.
5 HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
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III. KÖVETKEZTETÉS

A Bizottság már meghozta annak az általános problémának a rendezéséhez szükséges 
intézkedéseket, amelyet a különleges védelmi területet jogi védelmi rendszerének hiánya 
jelent. A Vasova-lagúna esetét a közösségi környezetvédelmi jogszabályok helytelen 
alkalmazásának példájaként használta.


