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Verzoekschrift 0599/2006, ingediend door Lazaros Vassiliadis (Griekse nationaliteit), namens 
de coördinatiegroep “Campagne tegen olietanks in de Vasova-lagune”, over plannen om bij 
Kavala, Noord-Griekenland aardoliereservoirs te installeren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement via voornoemde coördinatiegroep in te grijpen 
teneinde plannen te verhinderen om een aantal aardoliereservoirs te installeren in de Vasova-
lagune bij Kavala in Noord-Griekenland. Indiener is van mening dat dit unieke natuurgebied, 
dat een toeristische trekpleister vormt en dus van groot economisch belang is voor de lokale 
bevolking, door deze plannen wordt bedreigd. Indiener en de in de coördinatiegroep 
vertegenwoordigde organisaties zijn overtuigd dat het in dit geval gaat om een flagrante 
veronachtzaming van de relevante EU-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

I. Onderwerp van het verzoekschrift

Het verzoekschrift behelst de voorgenomen bouw van aardoliereservoirs in de lagune van 
Vasova, in de buurt van de stad Kavala. Indiener verklaart dat de uitvoering van het project 
negatieve gevolgen zal hebben voor het gebied in kwestie, en met name van economisch aard, 
vanwege de afname van het toerisme en de activiteiten van de plaatselijke beroepsbevolking 
(bijvoorbeeld in de visserij). Indiener beweert dat het project in strijd is met de 
communautaire milieuwetgeving.

II. Het commentaar van de Commissie
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Afgezien van een verklaring die door diverse organisaties ondertekend is, bevat het 
verzoekschrift geen enkel concreet gegeven waaruit kan worden opgemaakt dat er sprake is 
van inbreuk op het gemeenschapsrecht. Toch is de Commissie in staat de beweringen van 
indiener te beoordelen, omdat zij de kwestie al onderzocht heeft in het kader van een 
ambtshalve geconstateerd geval, gebaseerd op de feiten die aan het licht kwamen door de 
schriftelijke vraag E-1307/02. 

Het onderzoek van de Commissie richtte zich op de mogelijke schending van richtlijn 
85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten1, als gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG2, van richtlijn 92/43/EEG inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna3, van richtlijn 
79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand4 en van richtlijn 96/82/EG betreffende de 
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken5.

De Commissie is tot de slotsom gekomen niet kan worden aangevoerd dat de richtlijnen 
96/82/EG en 85/337/EEG geschonden zijn, aangezien de betreffende installaties onderworpen 
zijn aan een milieueffectbeoordeling en de veiligheidsrapporten voorhanden zijn. Daar staat 
tegenover dat de Commissie van mening is dat Griekenland niet de nodige maatregelen heeft 
getroffen om een coherente, specifieke en volledige rechtsregeling op te stellen en in te 
voeren die het duurzaam beheer, het behoud en de afdoende bescherming van de lagune 
garandeert. Om die reden heeft de Commissie in april 2004 een inbreukprocedure in gang 
gezet.

Intussen hebben de diensten van de Commissie tijdens de behandeling van het dossier, 
maar ook van andere dossiers van dezelfde aard, vastgesteld dat het probleem 
aangaande het ontbreken van een rechtsregeling ter bescherming van de speciale
beschermingsgebieden die aangewezen zijn op grond van richtlijn 79/409/EEG veel 
algemener is. De Commissie heeft daarom in december 2004 een "horizontale" 
inbreukprocedure in gang gezet, horizontaal in die zin dat de procedure gaat over het 
ontbreken van een rechtregeling ter bescherming van alle speciale beschermingsgebieden die 
door Griekenland zijn aangewezen. Het geval van de lagune van Vasova is hierbij als 
voorbeeld aangehaald. In december 2004 heeft de Commissie een met redenen omkleed 
advies gericht aan Griekenland, aangezien Griekenland zijn verplichting uit hoofde van artikel 
4, lid 1 en 2, van richtlijn 79/409/EEG niet heeft nagekomen. 
De diensten van de Commissie bestuderen momenteel de antwoorden van de Griekse 
overheden op het met redenen omkleed advies. Als uit dit onderzoek blijkt dat Griekenland 
zich niet houdt aan het gemeenschapsrecht, behoudt de Commissie zich het recht voor om 
zich te wenden tot het Hof van Justitie. 
Hierbij dient aangetekend te worden dat deze horizontale procedure van directe invloed is op 
de bouw van de aardoliereservoirs in lagune van Vasova, omdat het ontbreken van een 
rechtsregeling ter bescherming van het gebied ook inhoudt dat de verplichte afbakening -  
waartegen de mogelijkheid van het aantekenen van bezwaar bestaat – ontbreekt, alsook het 
vergunningskader voor activiteiten die binnen en in de nabijheid van het gebied mogen 

  
1 PB L 175,  05.07.1985, blz. 40.
2 PB L 73, 14.03.1997, blz. 5.
3 PB L 206, 22.07.1992, blz. 7. 
4 PB L 103, 05.04.1979, blz. 1.
5 PB L 10, 14.01.1997, blz. 13.
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plaatsvinden. 

III. Conclusie

De Commissie heeft reeds de nodige maatregelen getroffen om het algemene probleem van 
het ontbreken van een rechtsregeling ter bescherming van de speciale beschermgebieden aan 
te pakken. Het geval van de lagune van Vasova is hierbij gebruikt als voorbeeld van 
veronachtzaming van de communautaire milieuwetgeving.


