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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1250/2008, którą złożył Sotirios Gkanatsios (Grecja), w imieniu 
E.A.K. (stowarzyszenia poszkodowanych właścicieli ziemskich i hodowców 
bydła z Karli, Magnisia), w sprawie rewitalizacji jeziora Karla i powiązanych 
z tym ograniczeń w korzystaniu z niego przez zainteresowanych rolników i 
hodowców bydła

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że rewitalizacja jeziora Karla w okręgu Magnisia w Grecji, 
która jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wiąże się 
z poważnymi niedogodnościami dla miejscowych rolników i hodowców bydła. Do tej pory 
mogli oni wykorzystywać wyschnięte dno jeziora w charakterze terenu uprawnego 
i pastwiska. Odnosząc się do przepisów prawa UE w sprawie odszkodowania za ograniczenia 
w korzystaniu z gruntu, a w szczególności do art. 174 traktatu WE oraz dyrektyw Rady 
85/337/EWG i 97/11/WE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, a także do wyroków greckich 
sądów, których odpowiedzialne władze nie wprowadziły w życie, składający petycję zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 17 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Petycja

Składający petycję działa jako prawny przedstawiciel stowarzyszenia „Enosi Thigomenon 
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Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. Magnisias” (EAK), które skupia 2300 głów 
rodzin nazywanych od kilku lat „rolnikami bez ziemi”. 
Każdego roku prefekt Magnisi przyznawał im kawałek ziemi będący częścią byłego jeziora 
Karla osuszonego w 1962 r., co umożliwiało im przetrwanie. 
To przyznawanie ziemi wstrzymano w 2000 r., kiedy to rząd grecki postanowił zrealizować 
projekt zalania byłego jeziora Karla, finansowany przez Unię Europejską. 

Według składającego petycję reprezentowani przez niego rolnicy i hodowcy zostali wygnani 
przez państwo greckie z ziem, na których żyli ze swoimi rodzinami, bez jakiegokolwiek 
odszkodowania. 
Składający petycję przywołuje dwa ostateczne wyroki wydane przez Administracyjny Sąd 
Apelacyjny w Atenach, który uznał, że państwo greckie ma obowiązek wypłacenia 
odszkodowań rolnikom, osobom do tego uprawnionym i hodowcom z jeziora Karla.  
Jednakże według składającego petycję wyroki te nie zostały wykonane. 

Składający petycję wzywa Komisję Petycji do podjęcia działań w oparciu o przepisy 
wspólnotowe, ponieważ Unia Europejska współfinansuje nie tylko realizację projektu, ale 
również wypłacanie odszkodowań osobom poszkodowanym przez ten projekt.  

Komentarze Komisji

Komisja potwierdza, że projekt rewitalizacji jeziora Karla jest bardzo ważnym projektem w 
znaczeniu art. 25-26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych. W związku z tym 
Komisja podjęła decyzję o współfinansowaniu C(2003) 3628, która została zmieniona decyzją 
C(2007) 1647 i decyzją C(2009)994. Ta ostatnia decyzja przewiduje pomoc finansową w 
wysokości 82,3 milionów euro (przy całościowym budżecie wynoszącym 110,1 milionów).

Jeśli chodzi o dopuszczalny koszt odszkodowania dla osób wywłaszczonych, zasada 
kwalifikowania wydatków 5.1.1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 
marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, 
jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych, i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 przewiduje, że:
„z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt 2 zakup ziemi nie może stanowić więcej niż 10% 
wszystkich kwalifikowanych wydatków na dane działanie, chyba że wyższy udział pomocy 
zostanie zaakceptowany przez Komisję”.
Przypadki wymienione w pkt 2 zasady 5 to działania w zakresie ochrony środowiska.

Projekt rewitalizacji jeziora Karla obejmuje elementy zasilenia w wodę bardzo szerokiego 
obszaru i dlatego nie może być uważane za typowe działanie z zakresu ochrony środowiska w 
znaczeniu pkt 2 zasady 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004.

Należy również zauważyć, że odniesienie do dyrektywy 85/337/EWG jest błędne; dyrektywa 
ta dotyczy zasad oceny wpływu na środowisko projektów mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji. Nie 
istnieje akt wspólnotowy dotyczący wywłaszczeń. Zresztą zgodnie z art. 295 traktatu WE 
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traktat nie przesądza w niczym zasad prawa własności w państwach członkowskich. W 
związku z tym zasady dotyczące wywłaszczenia i wypłacenia ewentualnych odszkodowań 
należą do kompetencji państw członkowskich. 

Wnioski

Komisja informuje Komisję Petycji, że zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, 10% 
sumy 110,1 milionów euro - kosztu całkowitego uwzględnionego przy określaniu wkładu 
funduszy – można zatem przeznaczyć na opłacenie wywłaszczonego terenu. 

Kwestia związana z rzeczywistym wypłaceniem kwoty wywłaszczenia, nakazanym przez 
grecki sąd, należy do kompetencji narodowej. 

Tytułem informacji: w grudniu 2008 r. Komisja przekazała już podobną odpowiedź 
pozywającemu (informując go o przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 448/2004 zasadzie 
kwalifikowania 10% wydatków), reagując na skargę, jaką złożył on w Komisji dnia 4 sierpnia 
2008 r. 


