
CM\756012BG.doc PE388.769v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

25.11.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0599/2006, внесена от Lazaros Vassiliadis, с гръцко гражданство,
от името на групата за координиране „Борба срещу резервоарите с 
гориво в  лагуната на Vasova“, относно проекта за инсталиране на 
резервоари с гориво в лагуната на Vasova, в близост до Кавала, Северна 
Гърция

1. Резюме на петицията

От името на горепосочената група за координиране, вносителят на петицията иска от 
Европейския парламент да се намеси и да възпрепятства проекта за инсталиране на 
няколко резервоара за гориво в лагуната на Vasova, в близост до Кавала, Северна 
Гърция. Вносителят на петицията подчертава, че ако този проект се реализира, 
изключителният природен обект, който привлича множество туристи и представлява 
важен икономически фактор за местното население, ще изчезне. Вносителят на 
петицията и представените в групата за координиране организации са убедени, че става 
въпрос за очевидно нарушение на приложимата в тази област европейска нормативна 
уредба.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 декември 2006. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4, от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 7 май 2007.

Петицията се отнася до инсталирането на резервоари за гориво в лагуната на Vasova (в 
близост до град Кавала). Вносителят на петицията твърди, че изпълнението на проекта 
ще има отрицателно въздействие върху въпросния обект, най-вече от икономическа 
гледна точка, поради намаляването на туризма и професионалните дейности на 
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местното население (например риболова). Той подкрепя тезата, че проектът е в 
несъответствие с европейското законодателство в областта на околната среда.

Като се изключи една резолюция, под която са се подписали няколко организации, 
петицията не съдържа никаква конкретна информация, която да може да покаже 
наличието на нарушение. Въпреки това, Комисията е в състояние да направи оценка на 
твърденията на вносителя на петицията, тъй като тя вече е разглеждала въпроса в 
рамките на един случай, разкрит по служебен път, основаващ се на факти и 
обстоятелства, разкрити в запитване E-1307/02.

Разследването на Комисията се отнасяше до предполагаемо нарушение на Директива 
85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕО2, Директива 92/43/ЕИО3 за 
опазване естествените местообитания и на дивата флора и фауна, Директива 
79/409/ЕИО4 относно опазването на дивите птици и Директива 96/82/ЕО5 относно 
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

Комисията стигна до заключението, че е невъзможно да се установи нарушение на 
Директивите 96/82/ЕО и 85/337/ЕИО, тъй като въпросните инсталации са били обект на 
оценка на въздействието върху околната среда и са разполагали с нужните доклади за 
безопасност. За сметка на това, Комисията счете, че Гърция не е взела необходимите 
мерки за въвеждането и прилагането на последователна, специфична и пълна правна 
уредба, която да гарантира устойчивото управление, съхраняването и ефикасното 
опазване на лагуната. Поради това Комисията започна процедура за нарушение през 
април 2004 г.

Впрочем, при разглеждането на случая, както и на други подобни случаи, службите на 
Комисията установиха един по-основен проблем, свързан с липсата на правна уредба за 
защита на специалните защитени зони, посочени в съответствие с Директива 
79/409/ЕИО. Така през декември 2004 г. Комисията започна „хоризонтална“ процедура 
за нарушение, т. е процедура, която се отнася до липсата на нормативна уредба за 
защита на всички специални защитени зони, които са били посочени като такива от 
Гърция. Случаят с Vasova е посочен като пример. През декември 2005 г. Комисията 
изпрати мотивирано становище, считайки че Гърция не е спазила своите задължения, 
произтичащи от член 4, параграфи 1 и 2, от Директива 79/409/ЕИО.
Службите на Комисията понастоящем разглеждат отговорите на гръцките органи по 
мотивираното становище. Ако този анализ разкрие, че Гърция не спазва правото на 
Общността, Комисията си запазва правото да сезира Съда на Европейските общности.

Трябва да се посочи, че тази хоризонтална процедура е пряко свързана с проекта за 
инсталиране на резервоари за гориво във Vasova, защото липсата на правна уредба за 
защита включва липсата на задължително противопоставящо се определение, както и 
на рамка за разрешителен режим по отношение на дейностите във вътрешността и в 
близост до обекта.

                                               
1 ОВ L 175, от 5.7.1985, стр. 40.
2 ОВ L 73, от 14.3.1997, стр. 5.
3 ОВ L 206 от 22.7.1992, стр. 7.
4 ОВ L 103 от 5.4.1979, стр. 1.
5 ОВ L 10 от 14.1.1997, стр. 13.
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Заключение

Комисията вече предприе необходимите мерки за решаването на основния проблем, 
състоящ се в липсата на правна уредба за защита на специалните защитени зони. 
Случаят с лагуната на Vasova е използван като пример за лошо прилагане на 
законодателството на Общността в областта на околната среда.

4. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

В рамките на „хоризонталната“ процедура за нарушение, отнасяща се до липсата на 
правна уредба за защита на специалните защитени зони, които са били посочени от 
Гърция, в рамките на която случаят с лагуната на Vasova е посочен като пример, 
Комисията реши през март 2007 г. да сезира Съда на Европейските общности, като 
счете, че Гърция не е спазила своите задължения, произтичащи по силата на член 4, 
параграфи 1 и 2 от Директива 79/409/ЕИО. Случаят понастоящем се разглежда от Съда 
(дело C-293/07).
Когато излезе решението на Съда, вносителят на петицията ще има възможността да се 
запознае с него на следната интернет страница: 
http://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm.
.
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