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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0599/2006, którą złożył Lazaros Vassiliadis (Grecja), w imieniu grupy 
koordynacyjnej „Kampania przeciwko zbiornikom paliw w lagunie Vasova”, w sprawie 
planów umiejscowienia zbiorników paliw w lagunie Vasova w pobliżu Kavali, w północnej 
Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję za pośrednictwem wspomnianej wyżej grupy koordynacyjnej, wzywa 
Parlament Europejski do podjęcia interwencji przeciwko planom umiejscowienia kilku 
zbiorników paliw w lagunie Vasova niedaleko Kavali w północnej Grecji. Składający petycję 
uważa, że jeśli plany te zostaną zrealizowane, przestanie istnieć unikalny obszar natury 
przyciągający rzesze turystów i dzięki temu będący ważnym atutem gospodarczym dla 
lokalnej populacji. Składający petycję i organizacje reprezentowane w grupie koordynacyjnej 
są przekonani, że stanowi to rażący przypadek lekceważenia prawodawstwa UE w tym 
zakresie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 15 grudnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

"I. PRZEDMIOT PETYCJI

Petycja dotyczy projektu umiejscowienia zbiorników paliw w lagunie Varsova (w pobliżu 
miasta Kavala). Składający petycję twierdzi, że realizacja projektu niesie ze sobą negatywne 
skutki dla wspomnianego obszaru, w szczególności skutki ekonomiczne w związku z 
osłabieniem sektora turystyki oraz działalności zawodowej lokalnej społeczności (np. 
rybołówstwa). Utrzymuje też, że projekt ten jest z sprzeczny z prawem wspólnotowym w 
dziedzinie ochrony środowiska. 

II. UWAGI KOMISJI
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Oprócz apelu podpisanego przez kilka organizacji petycja nie zawiera żadnych konkretnych 
informacji wskazujących, że mogło dojść do naruszenia. Komisja może jednakże potwierdzić 
oświadczenia składającego petycję, jako że zajmowała się już tą kwestią w ramach 
postępowania z urzędu, w oparciu o fakty przedstawione w pytaniu E-1307/02. 

Dochodzenie Komisji dotyczyło możliwego naruszenia dyrektywy 85/337/EWG1 w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne, zmienioną dyrektywą 97/11/WE2, dyrektywy 92/43/EWG3 w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, 79/409/EWG4 w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa oraz dyrektywy 6/82/WE 5 w sprawie kontroli zagrożeń wypadkami z 
udziałem niebezpiecznych substancji.
Komisja stwierdziła, że nie można orzec o naruszeniu dyrektyw 96/82/WE et 85/337/EWG, 
jako że obiekty, o których mowa były przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko oraz 
opracowano dla nich sprawozdania o bezpieczeństwie. Komisja stwierdziła natomiast, że 
Grecja nie podjęła koniecznych działań w celu ustanowienia spójnego, szczegółowego i 
pełnego systemu prawnego, który umożliwiłby zapewnienie zrównoważonego 
gospodarowania laguną, a także jej zachowania i skutecznej ochrony. Dlatego też w kwietniu 
2004 r. Komisja wszczęła postępowanie o naruszenie prawa wspólnotowego.

Podczas postępowania w tej sprawie, ale również w innych podobnych sprawach, służby 
Komisji zidentyfikowały o wiele poważniejszy problem związany z brakiem prawnego 
systemu ochrony obszarów specjalnej ochrony wyznaczonych zgodnie z dyrektywą 
79/409/EWG. Zatem w grudniu 2004 r. Komisja rozpoczęła „horyzontalne” postępowanie o 
naruszenie prawa wspólnotowego, tj. procedurę, która dotyczy braku prawnego systemu 
ochrony wszystkich obszarów specjalnej ochrony wyznaczonych przez Grecję. Sprawa 
Vasova jest przytaczana jako przykład. W grudniu 2005 r. Komisja skierowała do Grecji 
uzasadnioną opinię, uznawszy, że nie wypełniła ona zobowiązań ciążących nań na mocy art. 4 
ust. 1 i 2 dyrektywy 79/409/EWG.

Służby Komisji dokonują obecnie przeglądu odpowiedzi na uzasadnioną opinię udzielonych 
przez władze greckie. Jeżeli przegląd ten wykaże, że Grecja nie dostosowała się do prawa 
wspólnotowego, Komisja zastrzega sobie prawo do przekazania tej sprawy Trybunałowi 
Sprawiedliwości.

Należy zaznaczyć, że wyżej wspomniane postępowanie horyzontalne dotyczy bezpośrednio 
projektu umiejscowienia zbiorników paliw w Varsova, ponieważ brak prawnego systemu 
ochrony wiąże się z brakiem obowiązkowej delimitacji, w przypadku której możliwe jest 
wniesienie sprzeciwu, a także ram dla procedury udzielania zgody na prowadzenie 
działalności wewnątrz i w pobliżu takiego obszaru.

III. Wniosek

Komisja podjęła już niezbędne działania służące uregulowaniu ogólnego problemu braku 
prawnego systemu ochrony obszarów specjalnej ochrony. Sprawa laguny Varsova jest 
wykorzystywana jako przykład niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego w 

  
1 Dz. U. L 175 z 5.7.1985, str.40
2 Dz. U. L 73 z 14.03.97, str.5
3 Dz.U. L 206 z 22.07.92, str. 7. 
4 Dz.U. L 103 z 05.04.79, str. 1
5 Dz.U. L 10 z 14.01.97, str. 13.



CM\667803PL.doc 3/3 PE 388.769v01-00

PL

dziedzinie ochrony środowiska."
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