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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция° 1250/2008, внесена от Sotirios Gkanatsios, с гръцко 
гражданство, от името на „E.A.K.“ (асоциация на собствениците на земя 
и животновъдите в Karla, Magnisia), относно рехабилитация на езерото 
Karla и свързаните с това ограничения на ползването от страна на 
фермери и животновъди

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че проектът за рехабилитация на езерото Karla в 
район Magnisia в Гърция, който се съфинансира от Европейския фонд за регионално 
развитие, предизвиква значително неудобство за местните фермери и животновъди, 
които досега са могли да използват сухото дъно на езерото за отглеждане на земеделски 
култури, както и за пасища. Позовавайки се на изискванията на правото на ЕС относно 
обезщетяването във връзка с ограничаване ползването на земя и по-специално член 174 
от Договора за създаване на Европейската общност и Директиви 85/337/ЕИО и 
97/11/ЕО на Съвета относно оценката на последствията от някои публични и частни 
проекти върху околната среда, както и на съдебни решения, издадени от гръцките 
съдилища, с които отговорните органи не са се съобразили, вносителят на петицията 
призовава Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4, от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Петицията
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Вносителят на петицията действа в качеството си на законен представител на 
асоциацията „Enosi Thigomenon Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. 
Magnisias“ (EAK), която обединява 2 300 домакинства, които от няколко години се 
наричат „обезземлени селски стопани“.
Всяка година, с цел да им позволи да си изкарат прехраната, област Magnisia им
предоставя парцел земя, който е част от някогашното езеро Karla, което е било 
пресушено през 1962 г.
Това отпускане на земя е било преустановено 2000 г., когато гръцкото правителство е 
решило да осъществи проект оводняването на някогашното езеро Karla, съфинансиран 
от Европейския съюз. 

Според вносителя на петицията, гръцката държава е принудила фермерите и 
животновъдите, които той представлява, да напуснат земите, където те са живеели със 
своите семейства, без да получат какво и да е обезщетение. 
Вносителят на петицията се позовава на две окончателни съдебни решения, 
постановени от Административния апелативен съд в Атина, в които се признава, че 
гръцката държава е длъжна да обезщети правоимащите фермери и животновъдите във 
връзка с езерото Karla. Според вносителят на петицията обаче, тези две съдебни 
решения не са били изпълнени. 

Вносителят на петицията приканва комисията по петиции да се намеси въз основа на 
общностното законодателство, тъй като Европейският съюз съфинансира, не само 
осъществяването на проекта, но и обезщетяването на лицата, чиито права са накърнени 
от него.  

Забележки на Комисията

Комисията потвърждава, че проектът за рехабилитация на езерото Karla е голям проект 
по смисъла на членове 25-26 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999
г. относно определянето на общи разпоредби за Структурните фондове. По тази 
причина Комисията е взела решение за съфинансиране C(2003) 3628, изменено с 
решение C(2007) 1647 и решение C(2009)994. Това последно решение предвижда 
финансова помощ в размер на 82,3 милиона евро за общ бюджет от 110,1 милиона.

По отношение на допустимите разходи за обезщетяване на собствениците, правилото за 
допустимост 5.1.1, буква б) от Регламент (ЕО) № 448/2004 на Комисията от 10 март
2004 г. за изменение на Регламент (EО) № 1685/2000 за определяне на подробни 
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета по отношение на 
допустимостта на разходите за операции, съфинансирани от структурните фондове, и за 
оттеглянето на Регламент (ЕО) № 1145/2003 предвижда, че : 
„с изключение на случаите, описани в точка 2, покупката на земята не може да 
надвишава 10 % от общите допустими разходи за дейността, освен ако не е фиксиран 
по-висок процент в рамките на помощта, одобрена от Комисията“.
Случаите, посочени в точка 2 от Правило № 5, се отнасят до дейности по опазване на 
околната среда. 
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Проектът за рехабилитация на езерото Karla включва аспекти, свързани с 
водоснабдяване на много голяма територия и следователно не могат да бъдат счетени 
за проект екологичен проект с цел само опазване на околната среда по смисъла на точка 
2 от Правило № 5 от Регламент (ЕО) № 448/2004 на Комисията. 

Също така следва да се отбележи, че позоваването на Директива 85/337/ЕИО няма 
отношение към въпроса, тъй като тя се отнася до принципите на оценка на 
въздействието върху околната среда на проекти, които има вероятност да окажат 
значително въздействие върху околната среда по силата на тяхното естество, размери и 
разположение. Не съществува общностен акт в областта на отчуждаването на 
собственост. От друга страна, съгласно член 295 от Договора за ЕО Договорът по 
никакъв начин не засяга разпоредбите в държавите-членки, отнасящи се до системата 
на собственост върху имущество. По тази причина правилата относно отчуждаването 
на собственост и реда и условията за евентуални плащания са от компетентността на 
държавите-членки. 

Заключения

Комисията уведомява комисията по петиции, че по силата на правилата за допустимост 
10% от сумата от 110,1 милиона евро − общите разходи, взети под внимание за 
определяне на участието на фондовете − могат в тази връзка да бъдат отпуснати за 
плащания за отчуждения терен. 

Въпросът във връзка с действителното плащане на сумата за отчуждаването, 
постановено с решение на гръцкото съдилище, е от компетентността на държавите-
членки. 

За информация: през декември 2008 г. Комисията вече отговори на вносителя на 
петицията по този въпрос (правило за допустимост от 10%, предвидено от Регламент 
(ЕО) № 448/2004) вследствие на жалба, представена на 4 август 2008 г. пред Комисията.


