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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Sotirios Gkanatsios görög állampolgár által az „E.A.K.” (a Magnisia 
megyei Karla település károsult földtulajdonosainak és állattenyésztőinek 
egyesülete) nevében benyújtott 1250/2008. számú petíció a Karla-tó 
helyreállításáról, valamint a helyreállítás következményeivel kapcsolatosan 
az érintett gazdálkodókra és állattenyésztőkre vonatkozó használati jog 
korlátozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a Karla-tó Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásában történő helyreállítása a görögországi Magnisia megyében súlyos 
hátrányt jelent a helyi gazdálkodók és állattenyésztők számára, akik a kiszáradt tómedret 
eddig szántóföldi növények termesztésére és legelőként használták. A petíció benyújtója az 
Európai Parlament közbenjárását kéri hivatkozva az Európai Unió használati jogra vonatkozó 
korlátozás ellensúlyozására szolgáló kártalanításról szóló jogszabályi rendelkezéseire, 
különösen az EK-Szerződés 174. cikkére és az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK és 97/11/EK tanácsi irányelvekre, 
valamint a görög bíróságok ítéleteire, amelyeket az illetékes hatóságok nem hajtottak végre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 17. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció
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A petíció benyújtója az „EAK” egyesület törvényes képviselőjeként jár el, amely szervezet 
2300 családfőt egyesít, akiket néhány év óta „földnélküli gazdálkodóknak” neveznek. 
Magnisia megye prefektusa a gazdák megélhetését elősegítendő, minden évben kiosztott egy 
parcella földet a régi Karla-tó területéből, amelyet 1962-ben kiszárítottak. 
E földosztás 2000-ben véget ért, amikor a görög kormány úgy határozott, hogy Európai Uniós 
társfinanszírozással megvalósítja a régi Karla-tó elárasztásának projektjét. 

A petíció benyújtója szerint a görög állam elüldözte földjükről az általa képviselt, 
családjukkal e földterületen élő gazdálkodókat és állattenyésztőket anélkül, hogy bármiféle 
kártalanítást kaptak volna. 
A petíció benyújtója az athéni közigazgatási fellebbviteli bíróság két jogerős ítéletére 
hivatkozik, amely kimondja, hogy a görög államnak kártalanítania kell a Karla-tó 
kártalanításra jogosult gazdálkodóit és állattenyésztőit. Ellenben a petíció benyújtója szerint e 
két ítéletet nem hajtották végre. 

A petíció benyújtója kéri a Petíciós Bizottság közbenjárását a közösségi jogszabályok alapján, 
minthogy az Európai Unió nemcsak a projekt megvalósítását finanszírozza, hanem azon 
személyek kártalanítását is, akik e projekt miatt károsultakká váltak.  

A Bizottság észrevételei

A Bizottság megerősíti, hogy a Karla-tó helyreállítása jelentős projektnek minősül a 
strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 
21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet 25-26. cikke értelmében. Ennek következtében a 
Bizottság C(2003)3628 társfinanszírozási határozatot hozott, amelyet a C(2007)1647 és a 
C(2009)994 határozatokkal módosítottak. Ez utóbbi határozat 82,3 millió euró pénzügyi 
támogatást állapít meg az összesen 110,1 milliós költségvetéshez.

A földjüktől megfosztott gazdálkodók kártalanítására vonatkozó elfogadható költséget 
illetően az 1685/2000/EK rendelet módosításáról, a strukturális alapok által társfinanszírozott 
tevékenységek kiadásainak támogatása tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 
részletes szabályainak megállapításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2004. március 10-i 448/2004/EK bizottsági rendelet 5.1.1 b) pontjának 
támogathatósági szabálya előírja: 
„a  2. pontban foglalt esetek kivételével a földterület megszerzésének költsége nem haladhatja 
meg a tevékenység összes támogatható költségének 10%-át, hacsak a Bizottság által 
jóváhagyott támogatás ennél magasabb százalékot nem határoz meg”.
A rendelet 5. szabályának 2. pontjában említett esetek természetvédelmi tevékenységekre 
vonatkoznak. 

A Karla-tó helyreállítási terve egy hatalmas térségre kiterjedő vízellátási rendszert tartalmaz, 
amely ezáltal nem tekinthető teljes mértékben természetvédelmi projektnek a 448/2004/EK 
bizottsági rendelet 5. szabályának 2. pontját illetően. 

Meg kell jegyezni, hogy a 85/337/EGK irányelvre való hivatkozás tárgytalan, minthogy ezen 
irányelv a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatára vonatkozik olyan projektek esetében, 
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amelyeknek főként természetükből, méreteikből, illetve helyzetükből adódóan jelentős hatásai 
lehetnek a környezetre. A földtulajdon kisajátítására vonatkozóan nem létezik közösségi 
jogszabály. Másrészről az EK-Szerződés 295. cikke értelmében a szerződés nem sértheti a 
tagállamokban fennálló tulajdoni rendet. Ennek értelmében a földtulajdon kisajátítására 
vonatkozó szabályok, valamint az esetleges kifizetésekkel kapcsolatos feltételek a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak. 

Következtetések

A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy a támogathatási szabályok értemében a 
110,1 millió euró összeg 10%-a – azaz az összköltséget figyelembe véve az alapokból 
származó hozzájárulás meghatározásához – fordítható a kisajátított földterület kifizetésére. 

A görög bíróság által megítélt, a földterület kisajátításra szánt összeg tényleges kifizetésének 
ügye nemzeti hatáskörbe tartozik. 

Tájékoztatásul: 2008 decemberében a Bizottság már válaszolt a panaszosnak ezzel 
kapcsolatban (a 10%-os támogathatósági szabályról, amelyet a 448/2004/EK rendelet előír), 
annak a Bizottsághoz 2008. augusztus 4-én benyújtott beadványára reagálva.  


