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Petiţia nr. 0599/2006, adresată de Lazaros Vassiliadis, de naţionalitate elenă, în numele 
grupului de coordonare „Lupta împotriva cisternelor de carburanţi în laguna Vasova”, 
privind proiectul de instalare a cisternelor de carburanţi în laguna Vasova, în apropiere 
de Kavala, în nordul Greciei

1. Rezumatul petiţiei

În numele grupului de coordonare menţionat, petiţionarul solicită Parlamentului European să 
intervină pentru a stopa proiectul de instalare a mai multor cisterne de carburanţi în laguna 
Vasova, în apropiere de Kavala, în nordul Greciei. Petiţionarul subliniază că în cazul realizării 
proiectului, situl natural excepţional care atrage numeroşi turişti şi astfel reprezintă un factor 
economic important pentru populaţia locală va dispărea. Petiţionarul şi organizaţiile 
reprezentate în grupul de coordonare sunt convinşi că este vorba despre o încălcare evidentă a 
dispoziţiilor actelor legislative europene în vigoare în domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 decembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I. OBIECTUL PETIŢIEI

Petiţia se referă la proiectul instalării de cisterne de carburanţi în laguna Vasova (în apropiere 
de oraşul Kavala). Petiţionarul afirmă că aplicarea proiectului va avea efecte negative asupra 
sitului în discuţie, în special de natură economică, ca urmare a reducerii turismului şi 
activităţilor profesionale ale populaţiei locale (de ex. pescuitul). El susţine că proiectul este 
contrar legislaţiei comunitare în domeniul mediului.

II. OBSERVAŢIILE COMISIEI

Separat de o rezoluţie semnată de mai multe organizaţii, petiţia nu conţine nici o informaţie 
concretă susceptibilă să demonstreze existenţa încălcării. Cu toate acestea, Comisia este în 
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măsură să evalueze afirmaţiile petiţionarului, examinând deja acest aspect în cadrul unui caz 
identificat din oficiu, fondat pe faptele denunţate în cazul E-1307/02. 

Investigaţia Comisiei se referă la presupusa încălcare a Directivei 85/337/CEE1 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată de 
Directiva 97/11/CE2, a Directivei 92/43/CEE3 privind conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică, a Directivei 79/409/CEE4 privind conservarea păsărilor 
sălbatice şi a Directivei 96/82/CE5 privind controlul asupra riscului de accidente majore care 
implică substanţe periculoase.

Comisia a concluzionat că nu era posibilă stabilirea încălcării Directivelor 96/82/CE şi
85/337/EEC, în măsura în care instalaţiile în discuţie au făcut obiectul unei evaluări a 
impactului de mediu şi dispuneau de rapoarte de securitate. Dimpotrivă, Comisia a considerat 
că Grecia nu a întreprins măsurile necesare pentru instaurarea şi aplicarea unui regim juridic 
coerent, specific şi pe deplin susceptibil să asigure o gestionare durabilă, conservarea şi 
protejarea eficientă a lagunei. De aceea Comisia a iniţiat procedura de încălcare în luna aprilie 
2004.

Or, de la instrumentarea dosarului, dar şi a altor dosare similare, serviciile Comisiei au 
identificat o problemă mai generală privind absenţa unui regim juridic de protejare a 
zonelor de protecţie specială desemnate în conformitate cu Directiva 79/409/CEE. Astfel, 
în luna decembrie 2004, Comisia a iniţiat o procedură de încălcare „orizontală”, şi anume o 
procedură care se referă la absenţa unui regim juridic de protejare a tuturor zonelor de 
protecţie specială care au fost desemnate de Grecia. Cauza Vasova este citat cu titlul de 
exemplu. În luna decembrie 2005, Comisia a adresat un aviz motivat, considerând că Grecia 
nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de articolul 4 alineatele (1) şi (2) ale Directivei 
79/409/CEE.

Serviciile Comisiei examinează în prezent răspunsul autorităţilor elene la avizul motivat. În 
cazul în care această examinare va demonstra că Grecia nu respectă legislaţia Comunităţii, 
Comisia îşi rezervă dreptul de a sesiza Curtea de Justiţie.
Trebuie menţionat faptul că această procedură orizontală afectează în mod direct proiectul 
instalării de cisterne de carburanţi la Vasova, deoarece absenţa unui regim juridic de protejare 
implică absenţa unei delimitări obligatorii şi opozabile şi a unui cadru de autorizare a 
activităţilor în interiorul şi în aproprierea sitului.

III. CONCLUZIE

Comisia a întreprins deja măsurile necesare pentru soluţionarea problemei generale care 
constă în absenţa unui regim juridic de protejare a zonelor de protecţie specială. Cazul lagunei 
Vasova este folosit cu titlul de exemplu de aplicare incorectă a legislaţiei comunitare în 
domeniul mediului.
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