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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0599/2006, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Lazaros Vassiliadis
koordinācijas grupas vārdā, kuras mērķis ir nepieļaut degvielas cisternu uzstādīšanas projektu 
īstenošanu pie Vasovas lagūnas Kavalas tuvumā Grieķijas ziemeļos.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Minētās koordinācijas grupas vārdā lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
iejaukties un nepieļaut vairāku degvielas cisternu uzstādīšanas projekta īstenošanu pie 
Vasovas lagūnas Kavalas tuvumā Grieķijas ziemeļos. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka 
projekta īstenošanas gadījumā izzudīs vienreizējs dabas objekts, kas piesaista daudzu tūristu 
uzmanību un kas ir svarīgs ekonomisks faktors vietējiem iedzīvotājiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs un koordinācijas grupā pārstāvētās organizācijas ir pārliecinātas, ka šajā gadījumā 
nepārprotami tiek pārkāpti šajā jomā spēkā esošie Eiropas tiesību akti.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 15. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

I. LŪGUMRAKSTA TEMATS

Lūgumraksta temats ir degvielas cisternu uzstādīšanas projekts pie Vasovas lagūnas (Kavalas 
pilsētas tuvumā). Lūgumraksta iesniedzējs apliecina, ka projekta īstenošana negatīvi ietekmēs 
attiecīgo šo teritoriju, bet jo īpaši ekonomiskā ziņā, jo saruks tūristu skaits un vietējo 
iedzīvotāju profesionālā darbība (piemēram, zveja). Lūgumrakstā ir norādīts, ka šis projekts ir 
pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem vides jomā.

II. KOMISIJAS KOMENTĀRI

Ja neņem vērā vairāku organizāciju parakstīto rezolūciju, lūgumrakstā nav sniegta nekāda 
konkrēta informācija, kas apliecinātu pārkāpuma esamību. Tomēr Komisija ir spējīga izsvērt 
lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumus, jo šo jautājumu tā jau izskatīja saistībā ar 
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izmeklēšanu, kas tika uzsākta, pamatojoties uz jautājumā E-1307/02 izvirzītajiem faktiem.
Komisija veica izmeklēšanu, lai noteiktu, vai nav pārkāpta Direktīva 85/337/EEK1 par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 
97/11/CE2, kā arī vai nav pārkāpta Direktīva 92/43/CEE3 par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību, Direktīva 79/409/CEE4 par savvaļas putnu aizsardzību un 
Direktīva 96/82/CE5 par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas 
bīstamas vielas.
Komisija secināja, ka nav iespējams konstatēt direktīvu 96/82/EK un 85/337/EEK 
pārkāpumu, jo bija veikts šo iekārtu ietekmes uz vidi novērtējums un ir pieejami drošības 
ziņojumi. Komisija toties konstatēja, ka Grieķija nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai 
izveidotu un ieviestu atbilstīgu, īpašu un pilnīgu tiesisko regulējumu lagūnas ilgtspējīgai 
pārvaldībai, saglabāšanai un efektīvai aizsardzībai. Tāpēc 2004. gada aprīlī Komisija uzsāka 
pienākumu neizpildes procedūru.

Tomēr, izskatot šo lietu, kā arī citas līdzīgas lietas, Komisijas dienesti konstatēja plašāku 
problēmu, jo nepastāv saskaņā ar Direktīvu 79/409/EEK noteiktu īpašo aizsargājamo 
teritoriju tiesisks regulējums. Tādējādi 2004. gada decembrī Komisija uzsāka „horizontālu” 
pienākumu neizpildes procedūru, t.i. procedūru saistībā ar tiesiskā regulējuma neesmību visu 
Grieķijas noteikto īpašo aizsargājamo teritoriju aizsardzībai. Vasovas lieta tika minēta kā 
piemērs. 2005. gada decembrī Komisija nosūtīja argumentētu atzinumu, norādot, ka Grieķija 
nav izpildījusi savus pienākumus saistībā ar Direktīvas 79/409/EEK 4. panta 1. un 2. punktu.

Komisijas dienesti pašlaik izskata Grieķijas pārvaldes iestāžu atbildi uz argumentēto 
atzinumu. Ja pēc tās izskatīšanas atklāsies, ka Grieķija nav ievērojusi Kopienas tiesību aktus, 
Komisijai būs tiesības vērsties Eiropas Kopienu Tiesā.
Jāpiezīmē, ka horizontāla procedūra tieši ietekmē degvielas tvertņu uzstādīšanu pie Vasovas 
lagūnas, jo līdz ar to, ka nepastāv tiesisks aizsardzības regulējums, nepastāv arī obligāts un 
pretnostatāms norobežojums, kā arī regulējums saskaņā ar kuru piešķirt atļaujas darbības 
veikšanai teritorijas iekšienē un tuvumā.

III. SECINĀJUMI

Komisija jau ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai atrisinātu vispārējo problēmu, ko rada 
tiesiskā regulējama neesamība īpašo aizsargājamo teritoriju aizsardzībai. Vasovas lieta ir 
izmantota kā piemērs vides jomā pastāvošo Kopienas tiesību aktu neatbilstošai piemērošanai.
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