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Aihe: Vetoomus nro 0599/2006, Lazaros Vassiliadis, Kreikan kansalainen, Vasovan 
laguuniin sijoitettavia polttoainesäiliöitä vastustavan koordinointiryhmän 
puolesta, suunnitelmasta sijoittaa polttoainesäiliöitä Vasovan laguuniin 
Pohjois-Kreikassa sijaitsevan Kavalan läheisyyteen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää edellä mainitun koordinointiryhmän puolesta Euroopan 
parlamenttia puuttumaan asiaan ja estämään hankkeen, jossa useita polttoainesäiliöitä on 
tarkoitus sijoittaa Vasovan laguuniin Pohjois-Kreikassa sijaitsevan Kavalan läheisyyteen. 
Vetoomuksen esittäjä korostaa, että toteutuessaan hanke tulee johtamaan runsaasti 
matkailijoita houkuttelevan ja siten paikallisväestön elinkeinolle tärkeän sekä ainutlaatuisen 
luonnonalueen häviämiseen. Vetoomuksen esittäjä ja koordinointiryhmää edustavat järjestöt 
ovat vakuuttuneita siitä, että kyse on asiaa koskevien voimassa olevien EU:n säädösten 
selkeästä rikkomisesta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. joulukuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007.

Vetoomus koskee suunnitelmaa sijoittaa polttoainesäiliöitä Vasovan laguuniin (Kavalan 
kaupungin läheisyyteen). Vetoomuksen esittäjä väittää, että hankkeen toteuttamisella olisi 
kielteisiä vaikutuksia kyseiseen luonnonalueeseen erityisesti talouden kannalta, koska se 
johtaisi matkailijoiden määrän laskuun ja paikallisväestön harjoittaman elinkeinon 
(esimerkiksi kalastuksen) hiipumiseen. Hän väittää, että hanke on yhteisön 
ympäristölainsäädännön vastainen.
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Useiden järjestöjen allekirjoittamaa päätöslauselmaa lukuun ottamatta vetoomus ei sisällä 
konkreettisia tietoja, jotka voisivat todistaa, että asiassa olisi rikottu lainsäädäntöä. Komissio 
voi kuitenkin arvioida vetoomuksen esittäjän väitteitä, sillä se on jo tutkinut asiaa 
käsitellessään viran puolesta tapausta, joka perustui kysymyksessä E-1307/02 esitettyihin 
tosiseikkoihin. 
Komission tutkinta perustui tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY1, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 
97/11/EY2, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun 
direktiivin 92/43/ETY3, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY4

sekä vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun 
direktiivin 96/82/EY5 mahdolliseen laiminlyöntiin.
Komissio katsoi tuolloin, ettei direktiivien 96/82/EY ja 85/337/ETY laiminlyönnistä ollut 
näyttöä, koska säiliöiden sijoittamisesta oli tehty ympäristövaikutusten arviointi sekä laadittu 
turvallisuusselvitykset. Sitä vastoin komissio katsoi, ettei Kreikka ollut ryhtynyt tarvittaviin 
toimenpiteisiin perustaakseen ja pannakseen täytäntöön sellaisen yhdenmukaisen, erityisen ja 
kokonaisvaltaisen oikeudellisen järjestelmän, jolla voidaan varmistaa laguunin kestävä hoito, 
säilyminen ja tehokas suojelu. Näin ollen komissio aloitti rikkomismenettelyn 
huhtikuussa 2004.

Komission yksiköt ovat kuitenkin tunnistaneet kyseisen tapauksen ja muiden samankaltaisten 
tapausten tutkinnan kuluessa erään toisen, yleisluontoisen ongelman, joka liittyy direktiivin 
79/409/ETY nojalla osoitettavia erityisiä erityissuojelualueita koskevan oikeudellisen 
suojelujärjestelmän puuttumiseen. Näin ollen komissio käynnisti "horisontaalisen" 
rikkomismenettelyn, toisin sanoen menettelyn, jossa käsitellään kaikkia Kreikan osoittamia 
erityisiä erityissuojelualueita koskevan oikeudellisen suojelujärjestelmän puuttumista. 
Vasovan tapaus mainitaan esimerkkinä. Komissio lähetti Kreikalle joulukuussa 
2005 lausunnon perusteluineen, jossa se katsoi, että Kreikka oli laiminlyönyt direktiivin 
79/409/ETY 4 artiklan 1 ja 2 kohdasta sille aiheutuneita velvoitteita.
Komission yksiköt tutkivat parhaillaan Kreikan viranomaisten perusteltuun lausuntoon 
antamia vastauksia. Jos tutkimuksesta ilmenee, ettei Kreikka ole noudattanut yhteisön 
lainsäädäntöä, komissio varaa itselleen oikeuden jättää asian Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi.
On syytä mainita, että horisontaalinen menettely koskee suoranaisesti suunnitelmaa sijoittaa 
polttoainesäiliöitä Vasovaan, sillä oikeudellisen suojelujärjestelmän puuttuminen käsittää 
pakollisen ja vastapäisen rajaamisen sekä luonnonalueen sisällä ja läheisyydessä tapahtuvan 
toiminnan hyväksymiskehyksen puuttumisen.

Päätelmä

Komissio on jo toteuttanut yleisluontoisen ongelman ratkaisemiseksi vaaditut toimenpiteet. 
Kyseinen ongelma liittyy erityisiä erityissuojelualueita koskevan oikeudellisen 
suojelujärjestelmän puuttumiseen. Vasovan laguunin tapausta on käytetty esimerkkinä 

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
3 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. 
4 EYVL L 103, 5.4.1979, s. 1.
5 EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.
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yhteisön ympäristölainsäädännön epäasianmukaisesta soveltamisesta.

4. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008.

Kreikan nimeämiä erityissuojelualueita koskevan oikeudellisen suojelujärjestelmän 
puuttumista koskevan "horisontaalisen" rikkomismenettelyn yhteydessä, jossa Vasovan 
laguunia on käytetty esimerkkinä, komissio päätti maaliskuussa 2007 siirtää asian Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi katsoen, että Kreikka oli laiminlyönyt direktiivin 
79/409/ETY 4 artiklan 1 ja 2 kohdasta sille aiheutuneita velvoitteita. Asiaa käsitellään 
parhaillaan yhteisöjen tuomioistuimessa (asia C-293/07).

Kun tuomioistuin antaa tuomionsa, vetoomuksen esittäjä voi tutustua siihen verkkosivuilla 
osoitteessa: http://curia.eu.int/fi/content/juris/index.htm.
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