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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1250/2008 af Sotirios Gkanatsios, græsk statsborger, for "E.A.K." 
(sammenslutningen af skadesramte jordejere og kvægavlere i Karla i Magnisia 
amt), om genetablering af Karla-søen og de dermed forbundne 
rådighedsbegrænsninger for de berørte landbrugere og kvægavlere

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at genetableringen af Karla-søen i Magnisia amt i Grækenland, som 
medfinansieres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, indebærer alvorlige ulemper 
for de lokale landbrugere og kvægavlere, som hidtil har kunnet anvende den udtørrede søbund 
til dyrkning af landbrugsafgrøder og græsningsareal. Under henvisning til EU-lovgivningens 
bestemmelser om erstatning for rådighedsbegrænsning, og mere præcist EF-traktatens artikel 
174 og Rådets direktiver 85/337/EØF og 97/11/EF om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet samt de græske domstoles afgørelser, som de ansvarlige 
myndigheder har undladt at efterkomme, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at 
gribe ind i den pågældende sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Andragendet

Andrageren handler i sin egenskab af juridisk repræsentant for foreningen "Enosi 
Thigomenon Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. Magnisias" (EAK), der er en 
forening af 2 300 familieoverhoveder, der i nogle år er blevet kaldt for ”bønderne uden jord”. 
For at disse bønder kunne overleve, tildelte præfekten i Magnisia dem hvert år et stykke jord, 
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der var en del af den tidligere Karla-sø, der var blevet tørlagt i 1962. 
Denne tildeling af jord ophørte i 2000, da den græske regering besluttede at oversvømme og 
således genetablere den tidligere Karla-sø, med medfinansiering fra EU. 

Andrageren mener, at de landbrugere og kvægavlere, som han repræsenterer, af den græske 
stat er blevet fordrevet fra de jorder, hvor de levede med deres familier, uden at modtage 
nogen form for erstatning. 
Andrageren henviser til to endelige domme fra den administrative appelret i Athen, hvori det 
anerkendes, at den græske stat skal udbetale erstatning til de tidligere landbrugere og 
kvægavlere i Karla-søen. Disse to domme er imidlertid ifølge andrageren ikke blevet 
fuldbyrdet. 

Andrageren anmoder Udvalget for Andragender om at gribe ind på grundlag af 
fællesskabslovgivningen, idet EU medfinansierer ikke kun gennemførelsen af projektet, men 
også godtgørelsen af de personer, der har lidt skade i forbindelse hermed.  

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen bekræfter, at projektet om genetableringen af Karla-søen er et stort projekt i 
henhold til artikel 25 og 26 i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om 
vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene. Derfor har Kommissionen truffet 
afgørelse om medfinansiering C(2003) 3628, senere ændret ved afgørelse C(2007) 1647 og 
afgørelse C(2009) 994. Den seneste afgørelse fastsætter medfinansieringen til 82,3 mio EUR 
ud af et samlet budget på 110,1 mio. EUR.

Hvad angår støtteberettigede udgifter til skadesløsholdelse af eksproprierede personer, 
fremgår det af regel nr. 5, punkt 1.1.b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2004 af 10. 
marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1685/2000 om fastsættelse af 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår 
støtteberettigede udgifter i forbindelse med foranstaltninger medfinansieret af strukturfondene 
og om tilbagetrækning af forordning (EF) nr. 1145/2003, at:
”undtagen i de under punkt 2 beskrevne tilfælde må jordkøbets andel af operationens samlede 
støtteberettigede udgifter ikke overstige 10 %, medmindre der er fastsat en højere procentdel i 
forbindelse med den intervention, som Kommissionen har godkendt”.
De tilfælde, der er beskrevet i regel nr. 5, punkt 2, vedrører miljøbevarende operationer.

Projektet om genetablering af Karla-søen omfatter vandforsyning i et meget stort område og 
kan derfor ikke betragtes som en ren miljøbevarende operation i henhold til regel nr. 5, punkt 
2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2004.

Det skal endvidere påpeges, at henvisningen til direktiv 85/337/EØF ikke er relevant, idet 
dette direktiv vedrører principperne for vurdering af projekters indvirkning på miljøet for 
projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering, kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Der findes ikke fællesskabslovgivning vedrørende ekspropriering. I 
øvrigt berøres de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne, i overensstemmelse med 
artikel 295 i EF-traktaten, ikke af traktaten. Således hører regler om ekspropriering og 
bestemmelser vedrørende ydelse af eventuelle erstatninger under medlemsstaternes 
kompetence. 
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Konklusion

Kommissionen meddeler Udvalget om Andragender, at det i henhold til reglerne om 
støtteberettigelse er muligt at afsætte 10 % af beløbet på 110,1 mio. EUR – som er det 
samlede beløb, der er lagt til grund for medfinansieringen – til betaling for eksproprierede 
jorder. 

Spørgsmålet om den egentlige betaling af eksproprieringsbeløbet, som afgjort af den græske 
domstol, henhører under den nationale kompetence. 

Til orientering svarede Kommissionen allerede i december 2008 på et lignende spørgsmål 
(om støtteberettigelsesreglerne på 10 % i forordning (EF) nr. 448/2004) i forbindelse med en 
klage, der var indgivet til Kommissionen den 4. august 2008.


