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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1250/2008, adresată de Sotirios Gkanatsios, de cetăţenie greacă, în 
numele E.A.K. (asociaţia proprietarilor de pământ şi a crescătorilor de animale 
prejudiciaţi din Karla, districtul Magnisia), privind reabilitarea lacului Karla şi 
consecinţa acesteia de limitare a accesului agricultorilor şi crescătorilor de 
animale în cauză

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul atrage atenţia asupra faptului că reabilitarea lacului Karla din districtul Magnisia 
din Grecia, cofinanţată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, va atrage după sine 
probleme grave pentru agricultorii şi crescătorii de animale din regiune care au putut să 
utilizeze până în prezent fundul secat al lacului pentru a cultiva produse agricole, precum şi ca 
zonă de păşunat. Petiţionarul solicită intervenţia Parlamentului European în temeiul 
dispoziţiilor legislaţiei europene privind despăgubirile care trebuie acordate în caz de limitare 
a accesului şi, mai precis, în temeiul articolului 174 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene şi al Directivelor 85/337/CEE şi 97/11/CE ale Consiliului privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, precum şi în temeiul hotărârilor 
unor instanţe judecătoreşti greceşti pe care autorităţile competente nu le-au respectat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiţia

Petiţionarul acţionează în calitate de reprezentant legal al asociaţiei „Enosi Thigomenon 
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Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. Magnisias” (EAK), care reuneşte 2300 de 
capi de familie numiţi, de câţiva ani, „agricultorii fără pământ”. 
Pentru ca aceştia să poată supravieţui, prefectul din Magnisia le aloca în fiecare an o parcelă 
de pământ din fostul lac Karla, care fusese asanat în 1962.
Alocarea de pământ a încetat în anul 2000, când guvernul grec a decis să deruleze un proiect 
de submersiune a fostului lac Karla, prin cofinanţare din partea Uniunii Europene.

Conform celor declarate de petiţionar, agricultorii şi crescătorii de animale pe care îi 
reprezintă au fost expropriaţi de statul grec de pe pământurile unde locuiau împreună cu 
familia, fără a primi nicio despăgubire.
Petiţionarul invocă două hotărâri judecătoreşti definitive ale Tribunalului de apel 
administrativ din Atena, care recunoaşte că statul grec trebuie să îi despăgubească pe 
agricultorii, titularii de drepturi şi crescătorii de animale din regiunea lacului Karla. Or, 
conform declaraţiilor petiţionarului, aceste două hotărâri nu au fost puse în aplicare.

Petiţionarul solicită Comisiei pentru petiţii să intervină în temeiul legislaţiei comunitare, din 
moment ce Uniunea Europeană cofinanţează nu numai implementarea proiectului, ci şi 
despăgubirile care trebuie acordate persoanelor prejudiciate de acesta.

Comentariile Comisiei

Comisia confirmă faptul că proiectul de reabilitare a lacului Karla constituie un proiect de 
amploare în sensul articolelor 25-26 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din
21 iunie 1999 de stabilire a dispoziţiilor generale referitoare la Fondurile structurale. În acest 
sens, Comisia a adoptat o Decizie de cofinanţare C(2003) 3628, modificată prin Decizia
C(2007) 1647 şi Decizia C(2009)994. Această din urmă decizie prevede un ajutor financiar de 
82,3 milioane de euro pentru un buget total de 110,1 milioane.

În ceea ce priveşte costul eligibil al despăgubirii persoanelor expropriate, norma de 
eligibilitate 5.1.1(b) din Regulamentul (CE) nr. 448/2004 al Comisiei din 10 martie 2004 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1685/2000 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte eligibilitatea 
cheltuielilor în cadrul operaţiunilor cofinanţate de Fondurile Structurale şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1145/2003 prevede că:
„partea din suma totală a cheltuielilor eligibile legate de operaţiune, reprezentată de 
achiziţionarea terenului, să nu depăşească 10%, cu excepţia cazurilor menţionate la punctul 
2, cu condiţia ca intervenţia aprobată de Comisie să nu stabilească un procentaj mai 
ridicat”.
Cazurile menţionate la punctul 2 de la norma nr. 5 sunt măsuri de conservare a mediului.

Proiectul de reabilitare a lacului Karla include măsuri de aprovizionare cu apă într-o zonă 
foarte extinsă şi, prin urmare, nu poate fi considerat un proiect de mediu destinat exclusiv 
conservării mediului în sensul punctului 2 de la norma nr. 5 din Regulamentul (CE) nr.
448/2004 al Comisiei. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că trimiterea la Directiva 85/337/CEE nu are obiect; 
aceasta se referă la principiile de evaluare a efectelor asupra mediului generate de proiectele 
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care ar putea avea efecte considerabile asupra mediului, în special prin natura, dimensiunile 
sau localizarea lor. Nu există niciun act comunitar referitor la exproprieri. Mai mult decât atât, 
în conformitate cu articolul 295 din Tratatul CE, tratatul nu prejudiciază cu nimic regimul 
proprietăţii din statele membre. Prin urmare, normele privind exproprierea şi eventualele 
despăgubiri constituie o competenţă a statelor membre.

Concluzii

Comisia informează Comisia pentru petiţii că, în temeiul normelor de eligibilitate, se poate 
aloca 10% din suma de 110,1 milioane de euro (costul total luat în considerare la stabilirea
cofinanţării din fonduri) pentru plata terenului expropriat.

Problema referitoare la plata efectivă a sumei pentru expropriere, hotărâtă de instanţa greacă, 
intră în sfera de competenţe naţionale.

Cu titlu informativ: în decembrie 2008, Comisia a răspuns deja solicitantului cu privire la 
această problemă (norma de eligibilitate referitoare la valoarea de 10% prevăzută de 
Regulamentul (CE) nr. 448/2004), în urma plângerii prezentate Comisiei la 4 august 2008. 


