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Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0830/2011, внесена от Polikarpos Markaras, с гръцко гражданство, 
относно унищожаване на околната среда на зелената зона „Pedio tou Areos“ в 
Атина

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва строителните дейности, осъществявани в зелената 
зона „Pedio tou Areos“ в Атина в рамките на програма за насърчаване на развитието на 
зоните за отдих в Атика, за което е било предоставено подпомагане от ЕС. Вносителят 
посочва, че планираните мерки, които включват отсичането на голям брой дървета, са в 
разрез с принципите на ЕС в областта на околната среда и насоките за опазване на 
почвите и опазването и защитата на дърветата. Тъй като „Pedio tou Areos“ е една от 
малкото възможности за спортуване и почивка сред природата, на които се радват 
жителите на Атина през свободното си време, както и една от малкото зони, в които 
децата все още имат достатъчно пространство за игра, вносителят моли Европейския 
парламент да се намеси с цел да се спаси тази уникална зона за отдих от лошо 
управление и унищожаване на околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Настоящата петиция се отнася до жалба по същия въпрос, който е приключен от 
Комисията на 23 септември 2010 г.

Комисията беше посочила на жалбоподателя/вносителя, че финансирането по 
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структурните фондове се предоставя в съответствие с принципа на споделено 
управление, съгласно който държавите членки отговарят за подбора и изпълнението на 
съфинансираните дейности на най-подходящото териториално ниво и според 
институционалното устройство на всяка държава членка.

По-специално това означава, че Комисията не може да се намесва в подбора на 
проектите (освен при големи проекти, когато Комисията прецени, че те са в 
съответствие с приоритетите на програмите и другите политики на Общността), тъй 
като това е от изключителната компетентност на националните управляващи органи, 
при условие че изборът им е в съответствие с принципите, залегнали в програмните 
документи, приети след консултация с Комисията, и че отговаря на изискванията на 
сегашното законодателство.

Според гръцките органи проектът е получил необходимото одобрение от управляващия 
орган чрез тръжна процедура, както и одобрение от министъра на околната среда, 
планирането и благоустройството. 

Заключения

Твърденията на вносителя на петицията и предоставената от националните органи 
информация не дават основание на Комисията да направи заключение относно 
съществуването на предполагаемо нарушение на действащите регламенти, приложими 
за структурните фондове. Комисията също така не може да отчете, че има нарушение 
на някой съответен закон на ЕС в областта на околната среда като Директива 
85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда1 (следва да се отбележи също така, че в момента не съществува 
директива на ЕС относно опазването на почвите).

Относно евентуални решения на националните управляващи органи, които 
жалбоподателят/вносителят счита, че са взети в негов ущърб, му беше предложено да 
потърси правна защита на национално ниво.

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40—48.


