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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

19.06.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr.1250/2008, ingediend door Sotirios Gkanatsios (Griekse 
nationaliteit), namens "E.A.K." (vereniging van getroffen grondbezitters en 
veehouders in Karla in de provincie Magnisia) over de heraanleg van het 
Karla-meer en de beschikkingsbeperking die daaruit voortvloeit voor de 
getroffen boeren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat de heraanleg van het Karla-meer in de provincie Magnisia, die mede 
wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, ernstige nadelen 
met zich meebrengt voor de lokale boeren, die tot op heden het drooggelegde meer konden 
gebruiken voor het verbouwen van landbouwgewassen en voor beweiding. Onder verwijzing 
naar de bepalingen in de EU-wetgeving over compensatie voor beschikkingsbeperking en met 
name naar artikel 174 van het EG-Verdrag en de Richtlijnen 85/337/EEG en 97/11/EG 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 
alsmede de uitspraken van de Griekse rechtbank, die door de verantwoordelijke autoriteiten 
niet zijn nagevolgd, verzoekt indiener het Europees Parlement om in te grijpen in deze zaak.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Het verzoekschrift

De indiener treedt op als wettelijk vertegenwoordiger van de vereniging "Enosi Thigomenon 
Dikaioukhon-Aktimonon - Ktinotrofon Karlas N. Magnisias" (EAK), die 2.300 gezinshoofden
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verenigt, die de laatste jaren de bijnaam 'boeren zonder land' hebben gekregen.
Elk jaar wees de prefect van Magnisia hun, om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, 
een perceel land toe dat deel uitmaakte van het vroegere Karlameer, dat in 1962 was 
uitgedroogd.
Deze landtoekenning werd stopgezet in 2000, toen de Griekse regering besloot een project uit 
te voeren om het oude Karlameer opnieuw met water te laten vollopen, een project dat door 
de Europese Unie medegefinancierd wordt.

Volgens de indiener zijn de boeren die hij vertegenwoordigt zonder enige schadevergoeding 
door de Griekse staat verjaagd van het land waarop zij met hun gezin woonden. De indiener 
verwijst naar twee definitieve arresten van het Administratief hof van beroep van Athene, 
waarin erkend wordt dat de Griekse staat de rechthebbende landbouwers en veehouders van 
het Karlameer moet vergoeden. Volgens de indiener is echter geen uitvoering gegeven aan 
deze twee arresten.

De indiener vraagt de Commissie verzoekschriften actie te ondernemen op basis van de 
communautaire wetgeving aangezien de Europese Unie zorgt voor de medefinanciering niet 
alleen van de uitvoering van het project maar ook van de schadeloosstelling van de personen 
die door dit project gelaedeerd zijn.

Commentaar van de Commissie 

De Commissie bevestigt dat het project voor de heraanleg van het Karlameer een groot 
project is in de zin van de artikelen 25 en 26 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de 
Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen. Daarom 
heeft de Commissie een medefinancieringsbeschikking C(2003) 3628 goedgekeurd, die 
gewijzigd is bij beschikking C(2007) 1647 en bij beschikking C(2009) 994. Deze laatste 
beschikking voorziet in een financiële bijdrage van 82,3 miljoen euro op een totaalbudget van 
110,0 miljoen euro.

Wat betreft de in aanmerking komende kosten voor de schadeloosstelling van de onteigende 
personen, bepaalt de subsidiabiliteitsregel 5.1.1 (b) van de Verordening van de Commissie 
(EG) nr. 448/2004 van 10 maart 2004 tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1685/2000 tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met 
betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door structuurfondsen 
medegefinancierde verrichtingen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1145/2003, het 
volgende:
"het aandeel van de aankoop van grond in de totale subsidiabele uitgaven van de actie mag, 
behalve in de in punt 2 vermelde gevallen, 10 % niet overschrijden, tenzij in de door de 
Commissie goedgekeurde steunmaatregelen een hoger percentage is vastgesteld;".
De in punt 2 van regel 5 genoemde gevallen zijn acties op het gebied van milieubescherming.

Het project voor de heraanleg van het Karlameer omvat elementen van watervoorziening in 
een zeer uitgestrekte zone en kan dus niet worden beschouwd als een project dat alleen maar 
milieubescherming betreft in de zin van punt 2 van regel 5 van de Verordening van de 
Commissie (CE) nr. 448/2004.

Er dient ook te worden opgemerkt dat de verwijzing naar Richtlijn 85/337/EEG niet van 
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toepassing is; deze richtlijn betreft de principes voor de milieu-effectbeoordeling van 
projecten die een aanzienlijk milieu-effect kunnen hebben, onder meer gezien hun aard, 
omvang of ligging. Er bestaat geen communautaire handeling met betrekking tot 
onteigeningen. Bovendien laat het EG-Verdrag overeenkomstig zijn artikel 295 de regeling 
van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet. De regeling inzake de onteigening en de 
modaliteiten van eventuele betalingen vallen derhalve onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Conclusies

De Commissie deelt de Commissie verzoekschriften mede dat op grond van de 
subsidiabiliteitsregels 10% van het bedrag van 110,1 miljoen euro - totale kostprijs die in 
aanmerking wordt genomen om de bijdrage van de fondsen vast te stellen - kan worden 
toegewezen voor de betaling van de onteigende grond.

De kwestie van de eigenlijke betaling van het onteigeningsbedrag dat door de Griekse 
rechtbank is vastgesteld, valt onder de nationale bevoegdheid.

Ter informatie: in december 2008 heeft de Commissie de indiener al een antwoord in deze zin 
(subsidiabiliteitsregel van 10% volgens Verordening (EG) nr. 448/2004) toegestuurd in 
vervolg op een klacht die hij op 4 augustus 2008 bij de Commissie had ingediend.

    


