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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1250/2008, ingiven av Sotirios Gkanatsios (grekisk medborgare), 
för E.A.K.” (sammanslutning för skadedrabbade markägare och 
nötkreatursuppfödare i Karla i prefekturen Magnisia), om återskapandet av 
Karlasjön och de begränsningar i rätten att förfoga över sin egendom som detta 
innebär för de berörda jordbrukarna och nötkreatursuppfödarna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att återskapandet av Karlasjön i prefekturen Magnisia i Grekland, som 
medfinansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden, innebär stora olägenheter för de 
lokala jordbrukarna och nötkreatursuppfödarna, som hittills har kunnat använda den uttorkade 
sjöbottnen för odling av jordbruksgrödor och som betesmark. Med hänvisning till 
gemenskapslagstiftningens bestämmelser om ersättning för inskränkningar i rätten att fritt 
förfoga över sin egendom, och närmare bestämt artikel 174 i EG-fördraget och 
rådets direktiv 85/337/EEG och 97/11/EG om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt samt de grekiska domstolarnas domar, som de ansvariga 
myndigheterna har underlåtit att rätta sig efter, ber framställaren Europaparlamentet att 
ingripa i det aktuella ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 17 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

”Framställningen

Framställaren agerar i egenskap av juridiskt ombud för sammanslutningen ”Enosi 
Thigomenon Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. Magnisias” (EAK) som 
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omfattar 2.300 familjer, som sedan några år kallas ”bönderna utan mark”. För att de ska 
kunna försörja sig har prefekten i Magnisia varje år gett dem ett stycke mark som tillhört den 
sedan 1962 uttorkade Karlasjön. Denna tilldelning av jord upphörde 2000 när den grekiska 
regeringen beslöt att genomföra ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen och 
som går ut på att återställa Karlasjön.

Enligt framställaren har de jordbrukare och boskapsuppfödare som han företräder blivit 
bortkörda av den grekiska staten från den mark där de levde tillsammans med sina familjer, 
utan att få minsta skadestånd. Framställaren åberopar två slutgiltiga domar av 
förvaltningsdomstolen i Aten enligt vilka den grekiska staten är skyldig att ersätta 
jordbrukarna och boskapsuppfödarna vid Karlasjön. Enligt framställaren har dessa två domar 
dock inte blivit verkställda.

Framställaren begär att utskottet för framställningar ska ingripa på grundval av 
gemenskapslagstiftningen, eftersom Europeiska unionen medfinansierar inte bara projektet 
utan även kompensationen till personer som åsamkas ekonomiska skador genom projektet.

Kommissionens kommentarer

Kommissionen bekräftar att projektet för att återskapa Karlasjön är ett större projekt i den 
betydelse som avses i artiklarna 25–26 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 
21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna. Mot den bakgrunden har 
kommissionen fattat ett beslut om medfinansiering C(2003) 3628, ändrat genom beslut
C(2007) 1647 och beslut C(2009)994. Genom det senare beslutet föreskrivs ett ekonomiskt 
bidrag på 82,3 miljoner euro för en totalbudget på 110,1 miljoner.

När det gäller den tillåtna kostnaden för skadestånd till personer som fått sin mark 
exproprierad föreskrivs i regel 5.1.1b) om stödberättigande utgifter i kommissionens 
förordning (EG) nr 448/2004 av den 10 mars 2004 om ändring av förordning (EG) 
nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) 
nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras 
av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003 följande: 
”b) Med undantag för de fall som anges i punkt 2 får markköpsandelen av de totala 
stödberättigande utgifterna för en insats inte överstiga 10 %, såvida inte en högre 
procentandel fastställts i den stödform som godkänts av kommissionen”.
De fall som anges i regel 5.2 är insatser för miljöskydd.

Projektet för att återskapa Karlasjön omfattar åtgärder för vattenförsörjning i ett mycket stort
område, och kan därför inte anses som en verklig insats för miljöskydd i den mening som 
avses i regel 5.2 i kommissionens förordning (EG) nr 448/2004.

Det bör också påpekas att hänvisningen till direktiv 85/337/EEG inte är relevant eftersom det 
direktivet gäller principer för bedömningen av inverkan på miljön av sådana offentliga och 
privata projekt som kan antas medföra betydande påverkan på miljön, bland annat på grund av 
sin art, storlek eller lokalisering. Det finns ingen gemenskapsrättsakt om expropriering. 
Dessutom föreskrivs det i artikel 295 i EG-fördraget att fördraget inte i något hänseende ska 
ingripa i medlemsstaternas egendomsordning. Bestämmelser om expropriering och närmare 
villkor för eventuella skadestånd hör alltså till medlemsstaternas behörighetsområde.
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Slutsats

Kommissionen informerar utskottet för framställningar om att man enligt reglerna om 
stödberättigande utgifter får öronmärka 10 % av beloppet på 110,1 miljoner euro – den totala 
kostnad som legat till grund för att fastställa finansieringsnivån – för kompensation till dem 
som fått sin mark exproprierad.

Att den ersättning som den grekiska domstolen beslutat om verkligen betalas ut är något som 
de nationella myndigheterna ansvarar för.

Som information kan nämnas att kommissionen redan i december 2008 klargjorde dessa fakta 
för framställaren (10 %-regeln i förordning (EG) nr 448/2004) som svar på hans klagomål av 
den 4 augusti 2008 till kommissionen.”


