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Utskottet för framställningar

25.11.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0599/2006, ingiven av Lazaros Vassiliadis (grekisk medborgare),
för samordningsgruppen ”Kampen mot bränsletankar i lagunen Vasova”, om 
anläggningsprojektet för bränsletankar i lagunen Vasova nära Kavala i norra 
Grekland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren begär för den ovannämnda samordningsgruppen att Europaparlamentet ska 
ingripa och hindra projektet för installation av fler bränsletankar i lagunen Vasova i närheten 
av Kavala i norra Grekland. Framställaren understryker att om projektet genomförs kommer 
ett enastående naturvårdsområde som lockar en mängd turister, och alltså utgör en viktig 
ekonomisk faktor för lokalbefolkningen, att försvinna. Framställaren och de organisationer 
som företräds av samordningsgruppen är övertygade om att det rör sig om ett uppenbart brott 
mot bestämmelserna i gällande europeiska rättsakter på området.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 december 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 maj 2007

I framställningen hänvisas det till ett projekt som avser anläggandet av bränsletankar i 
lagunen Vasova (nära staden Kavala). Framställaren bekräftar att genomförandet av projektet 
kommer att få negativa effekter, särskilt av ekonomisk art, för platsen i fråga på grund av 
minskningen av turism och arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen (till exempel inom fiske). 
Framställaren hävdar att projektet strider mot EU:s miljölagstiftning.

Med undantag för en resolution som undertecknats av åtskilliga organisationer innehåller inte 
framställningen några konkreta uppgifter som påvisar att det skett en överträdelse. 
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Kommissionen utvärderar trots detta framställarens påståenden för närvarande, eftersom den 
redan har undersökt frågan inom ramen för ett förfarande som den inledde på eget initiativ, 
vilket grundades på de fakta som uppgavs i fråga E-1307/02. 

Kommissionens undersökning behandlade den möjliga överträdelsen av direktiv 85/337/EEG1

om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, ändrat genom 
direktiv 97/11/EG2, direktiv 92/43/EEG3 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter, direktiv 79/409/EEG4 om bevarandet av vilda fåglar och direktiv 96/82/EG5 om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga 
ämnen ingår.

Kommissionen har dragit slutsatsen att det inte är möjligt att fastställa någon överträdelse av 
direktiven 96/82/EG och 85/337/EEG, eftersom installationerna i fråga hade blivit föremål för 
en miljömiljökonsekvensbeskrivning och eftersom säkerhetsrapporterna fanns tillgängliga. 
Däremot ansåg kommissionen att Grekland inte hade vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att 
inrätta och genomföra ett sammanhängande, specifikt och fullständigt regelverk som kan 
säkerställa en hållbar förvaltning, ett bevarande och effektivt skydd av lagunen. Av den 
anledningen inledde kommissionen ett överträdelseförfarande i april 2004.

Under behandlingen av ärendet, men också av andra liknande ärenden, fastställde 
kommissionens avdelningar emellertid ett mer allmänt problem när det gäller avsaknaden av 
ett regelverk för att skydda de särskilda skyddsområden som utsetts i enlighet med 
direktiv 79/409/EEG. I december 2004 inleddes följaktligen ett övergripande 
överträdelseförfarande, det vill säga ett förfarande som avser avsaknaden av ett regelverk som 
ska skydda alla särskilda skyddsområden som har utsetts av Grekland. Fallet Vasova tjänar 
som exempel. I december 2005 sände kommissionen ett motiverat yttrande, och ansåg att 
Grekland hade misslyckats med att uppfylla de förpliktelser som ålåg landet med stöd av 
artiklarna 4.1 och 4.2 i direktiv 79/409/EEG.

Kommissionens avdelningar undersöker för närvarande svaren på det motiverade yttrandet 
från de grekiska myndigheterna. Om denna granskning visar att Grekland inte följer 
gemenskapslagstiftningen, förbehåller sig kommissionen rätten att väcka talan inför 
EG-domstolen.

Det ska påpekas att detta övergripande förfarande direkt påverkar installationen av 
bränsletankarna i Vasova, eftersom avsaknaden av ett skyddande regelverk omfattar frånvaron 
av en obligatorisk och bindande begränsning såväl som ramar för ett tillstånd för att bedriva 
verksamhet inom och i närheten av platsen.

Slutsats

Kommissionen har redan vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att reglera det allmänna 
problemet med avsaknad av ett regelverk som ska skydda de särskilda skyddsområdena. Fallet 

                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
3 EUT L 206, 22.7.2006, s. 7.
4 EGT L 103, 5.4.1979, s. 1.
5 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.
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med lagunen Vasova har fått stå som ett exempel på dålig tillämpning av gemenskapens 
miljölagstiftning.

4. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Inom ramen för det övergripande överträdelseförfarandet om avsaknad av ett regelverk som 
ska skydda de särskilda skyddsområden som har utsetts av Grekland, där fallet med lagunen 
Vasova har utgjort ett exempel, beslutade kommissionen i mars 2007 att väcka talan inför 
EG-domstolen, med tanke på att Grekland inte hade iakttagit de förpliktelser som ålåg landet 
med stöd i artikel 4.1 och 4.2 i direktiv 79/409/EEG. För närvarande ligger ärendet hos 
domstolen (mål C-293/07).

När domstolen har avkunnat sin dom kan framställaren hitta den på följande webbplats: 
http://curia.eu.int/sv/content/juris/index.htm.
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