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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0599/2006 af Lazaros Vassiliadis, græsk statsborger, for 
koordinationsgruppen "Bekæmpelse af brændstofcisterner i Vasova-lagunen", om 
projektet installation af brændstofcisterner i Vasova-lagunen i nærheden af Kavala 
i det nordlige Grækenland

1. Sammendrag

På vegne af den angivne koordinationsgruppe anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at 
intervenere og forhindre projektet om installation af flere brændstofcisterner i Vasova-
lagunen i nærheden af Kavala i det nordlige Grækenland. Andrageren understreger, at hvis 
projektet gennemføres, vil det helt specielle naturlige levested, som tiltrækker mange turister 
og således udgør en væsentlig økonomisk faktor for den lokale befolkning, forsvinde. 
Andrageren og de organisationer, som er repræsenteret i koordinationsgruppen, er overbevist 
om, at der er tale om et åbenlyst brud på bestemmelserne i de europæiske retsakter, som er 
gældende på området.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

"I. ANDRAGENDET

Andragendet vedrører projektet installation af brændstofcisterner i Vasova-lagunen (i 
nærheden af byen Kavala). Andrageren hævder, at en iværksættelse af projektet vil have 
negative - navnlig økonomiske - konsekvenser for det omtalte sted pga. faldet i turismen og 
den lokale befolknings aktiviteter (f.eks. fiskeri). Han understreger, at projektet er i strid med 
Fællesskabets miljølovgivning.
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II. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Ud over en klage underskrevet af flere organisationer indeholder andragendet ingen konkrete 
oplysninger, der kan bevise, at der er tale om et brud. Kommissionen er imidlertid i stand til at 
vurdere andragerens påstande, for den har allerede undersøgt spørgsmålet inden for rammerne 
af en løsning på baggrund af de oplysninger, der fremgår af spørgsmål E-1307/02.
Kommissionens undersøgelse omhandler et muligt brud på direktiv 85/337/EØF1 i forbindelse 
med en vurdering af følgerne af visse offentlige og private miljøprojekter som ændret ved 
direktiv 97/11/EF2, direktiv 92/43/EØF3 om bevaring af naturlige levesteder samt den vilde 
fauna og flora, direktiv 79/409/EØF4 om bevaring af vilde fugle og direktiv 96/82/EF5 om 
kontrol med farerne for større ulykker i forbindelse med farlige stoffer.

Kommissionen har konkluderet, at der ikke er tale om et brud på direktiv 96/82/EF og 
85/337/EØF i det omfang, der var foretaget en miljøkonsekvensvurdering af de pågældende 
installationer, og der var udarbejdet sikkerhedsrapporter for installationerne. Kommissionen 
har derimod vurderet, at Grækenland ikke havde truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
indføre og indlede en sammenhængende, specifik og fuldstændig retsordning til sikring af en 
varig effektiv forvaltning, bevaring og beskyttelse af lagunen. Kommissionen har derfor 
indledt en overtrædelsesprocedure i april 2004.

I forbindelse med denne sag, men også med andre lignende dokumenter, har 
Kommissionens tjenester imidlertid identificeret et mere generelt problem vedrørende 
manglen på en retsordning til beskyttelse af særlige bevaringsområder, som er udvalgt i 
overensstemmelse med direktiv 79/409/EØF. Kommissionen har således i december 2004 
indledt en horisontal overtrædelsesprocedure, dvs. en procedure vedrørende manglen på en 
retsordning til beskyttelse af alle særlige bevaringsområder, som er udvalgt af Grækenland. 
Tilfældet med Vasova nævnes som eksempel. Kommissionen sendte i december 2005 en 
begrundet udtalelse, hvor den fastslog, at Grækenland ikke havde opfyldt de forpligtelser, som 
landet var pålagt i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, i direktiv 79/409/EØF.

Kommissionens tjenester undersøger på nuværende tidspunkt de græske myndigheders svar 
på den begrundede udtalelse. Hvis denne undersøgelse viser, at Grækenland ikke overholder 
fællesskabsretten, forbeholder Kommissionen sig ret til at indlede en sag ved Domstolen.
Det bør i den forbindelse nævnes, at denne horisontale procedure har direkte indflydelse på 
projektet installation af brændstofcisterner i Vasova, idet den manglende retsordning til 
beskyttelse omfatter manglen på en obligatorisk og gældende afgrænsning samt en ramme for 
tilladelse til aktiviteter på og i nærheden af stedet.

III. KONKLUSION

Kommissionen har allerede truffet de nødvendige foranstaltninger til at løse det generelle 
problem bestående i manglen på en retsordning til beskyttelse af særlige bevaringsområder. 
Tilfældet med Vasova-lagunen kan nævnes som et eksempel på dårlig anvendelse af 
Fællesskabets miljølovgivning."

                                               
1 EFT L 175, af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 73, af 14.3.1997, s. 5.
3 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. 
4 EFT L 103 af 5.4.1979, s. 1.
5 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

"Inden for rammerne af den "horisontale" overtrædelsesprocedure vedrørende manglen på en 
retsordning til beskyttelse af særlige bevaringsområder, som Grækenland har udpeget, i
hvilken tilfældet med Vasova-lagunen nævnes som et eksempel, besluttede Kommissionen i 
marts 2007 at indbringe sagen for EF-Domstolen, idet den mente, at Grækenland ikke havde 
opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, i direktiv 79/409/EØF. Sagen 
behandles for øjeblikket af EF-Domstolen (sag C-293/07).
Når Domstolen har afsagt sin dom, kan andrageren se den på det følgende websted: 
http://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm."
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