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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1250/2008, Sotirios Gkanatsios, Kreikan kansalainen, 
Magnisiassa sijaitsevan Karlan maanomistajien ja karjankasvattajien 
yhdistyksen puolesta, Karla-järven elvyttämisestä ja siihen liittyvistä järven 
käyttökielloista lähiympäristön viljelijöille ja karjankasvattajille

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Kreikan Magnisian alueella sijaitsevan Karla-järven 
elvytys, jota yhteisrahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta, sisältää monia haittoja 
paikallisille viljelijöille ja karjankasvattajille, jotka ovat tähän mennessä voineet käyttää 
kuivunutta järveä viljan viljelyyn ja laidunmaaksi. Vetoomuksen esittäjä viittaa maankäytön 
rajoittamisen korvaamisesta annetun EU:n lainsäädännön säännöksiin, ja erityisesti EY:n 
perustamissopimuksen 174 artiklaan ja tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettuihin direktiiveihin 85/337/ETY ja 97/11/EY ja 
Kreikan tuomioistuinten antamiin tuomioihin, joiden täytäntöönpanon asiasta vastaavat 
viranomaiset ovat laiminlyöneet, ja pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 17. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä toimii "Enosi Thigomenon Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon 
Karlas N. Magnisias" -järjestön (EAK) laillisena edustajana. Järjestö koostuu 
2 300 perheenpäästä, joita on muutaman vuoden ajan kutsuttu lempinimellä "maattomat 
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tilalliset". 
Magnisian maaherra luovutti tilallisille joka vuosi maapalstan, joka kuului vuonna 1962 
kuivatettuun vanhaan Karla-järveen, jotta he saattoivat jatkaa toimintaansa. 
Maapalstojen luovuttaminen lopetettiin vuonna 2000, kun Kreikan hallitus päätti toteuttaa 
Euroopan unionin yhteisrahoittaman hankkeen, jonka tarkoituksena oli täyttää vanha Karla-
järvi vedellä.

Vetoomuksen esittäjän mukaan Kreikan valtio on karkottanut hänen edustamansa 
maanviljelijät ja karjankasvattajat mailta, joilla he asuivat perheidensä kanssa, ilman, että 
nämä saivat pienintäkään korvausta.
Vetoomuksen esittäjä viittaa kahteen Ateenan hallinnollisen vetoomustuomioistuimen 
antamaan lopulliseen päätökseen, joissa tunnustettiin, että Kreikan valtio on velvollinen 
maksamaan korvausta Karla-järven käyttöoikeuden saaneille maanviljelijöille ja 
karjankasvattajille. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että näitä kahta päätöstä ei ole noudatettu.

Vetoomuksen esittäjä pyytää vetoomusvaliokuntaa puuttumaan asiaan yhteisön lainsäädännön 
nojalla, koska Euroopan unioni yhteisrahoittaa hankkeen toteuttamisen lisäksi sitä korvausta, 
jota maksetaan hankkeesta kärsimään joutuneille.

Komission huomautukset

Komissio vahvistaa, että Karla-järven elvytyshanke on merkittävä hanke neuvoston 
rakennerahastojen yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 antaman asetuksen 
(EY) N:o 1260/1999 25–26 artiklan mukaisesti. Näin ollen komissio teki 
yhteisrahoituspäätöksen C(2003) 3628, jota on muutettu päätöksellä C(2007) 1647 sekä 
päätöksellä C(2009) 994. Viimeksi mainitussa päätöksessä säädetään 82,3 miljoonan euron 
suuruisesta rahoitusavusta, ja kokonaisbudjetin määrä on 110,1 miljoonaa euroa.

Pakkolunastuksen uhreja koskevista korvauskelpoisista kustannuksista todetaan, että 
komission neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista yhteisrahoitettujen toimien tukikelpoisuuden 
osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1685/2000 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1145/2003 peruuttamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 antaman asetuksen (EY) N:o 
448/2004 tukikelpoisuussäännössä 5.1.1 (b) säädetään seuraavaa: 
"maan hankintamenojen osuus toimen tukikelpoisista kokonaismenoista ei ylitä 10:tä 
prosenttia lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettua tapausta, ellei komissio vahvista tuelle 
suurempaa osuutta".
Säännön 5 2 kohdassa mainitut tapaukset ovat luonnonsuojelutoimia. 

Karla-järven elvytyshanke sisältää hyvin laajaa aluetta koskevia vedentoimitustoimia, joten 
sitä ei voi pitää puhtaasti luonnonsuojeluun tähtäävänä ympäristöhankkeena komission 
asetuksen (EY) N:o 448/2004 säännön 5 2 kohdan mukaisesti. 

Lisäksi on pantava merkille, että viittaus direktiiviin 85/337/ETY on perusteeton. Direktiivi 
koskee sellaisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiperiaatteita, joilla on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, erityisesti niiden luonteen, laajuuden tai 
sijainnin vuoksi. Pakkolunastuksia koskevaa yhteisön säädöstä ei ole annettu. Lisäksi on 
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todettava, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 295 artiklan mukaisesti komissio ei 
puutu millään tavoin jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin. Näin ollen pakkolunastusta 
koskevat säännöt ja mahdollisia maksuja koskevat menettelyt kuuluvat jäsenvaltioiden 
toimivaltaan. 

Päätelmät

Komissio ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle, että tukikelpoisuusääntöjen mukaisesti 
110,1 miljoonan euron summasta – kokonaissumma on huomioitu rahastojen osuuden 
määrittelemiseksi – 10 prosenttia voidaan siten myöntää maksuna pakkolunastetusta maasta.

Pakkolunastussumman tosiasiallinen maksaminen, josta Kreikan tuomioistuin on antanut 
päätöksen, kuuluu kansalliseen toimivaltaan. 

Lisäksi ilmoitetaan seuraavaa: joulukuussa 2008 komissio antoi jo vetoomuksen esittäjälle 
asiaa koskevan vastauksen (asetuksessa (EY) N:o 448/2004 säädetty 10 prosentin 
tukikelpoisuussääntö) komissiolle 4. elokuuta 2008 esitetyn valituksen perusteella.


