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Om: Andragende 0830/2011 af Polikarpos Markaras, græsk statsborger, om 
miljømæssig ødelæggelse af det grønne område "Pedio tou Areos" i Athen

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de anlægsarbejder, der foretages i det grønne område "Pedio tou 
Areos" i Athen inden for rammerne af et program til fremme af rekreative områder i Attika, 
hvortil der er givet EU-støtte. Andrageren påpeger, at de planlagte foranstaltninger, der bl.a. 
indebærer fældning at et stort antal træer, er i modstrid med EU's miljømæssige principper og 
retningslinjer for beskyttelse af jordbunden og beskyttelse og bevaring af træer. Da "Pedio tou 
Areos" er et af atheniensernes få muligheder for at motionere og nyde naturen i deres fritid, 
og hvor børn stadig har plads til at leg og oplevelser, anmoder andrageren Europa-Parlamentet 
om at gribe ind med henblik på at redde dette enestående rekreative område fra fejlforvaltning 
og miljømæssig ødelæggelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

Andragendet omhandler en klage over samme spørgsmål, som Kommissionen besvarede den 
23. september 2010.

Kommissionen understregede over for klageren/andrageren, at støtte fra strukturfondene ydes 
i henhold til princippet om delt forvaltning, hvorunder medlemsstaterne er ansvarlige for 
udvælgelsen og gennemførelsen af medfinansierede foranstaltninger på det mest relevante 
territoriale niveau og i henhold til den enkelte medlemsstats institutionelle system.
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Dette betyder, at Kommissionen ikke kan gribe ind i udvælgelsen af projekter (undtagen store 
projekter, hvor Kommissionen vurderer deres overensstemmelse med prioriteterne i 
programmer og andre EU-politikker), da det hører under de nationale 
forvaltningsmyndigheders enekompetence, forudsat at deres valg er i tråd med princippet 
fastsat i programmeringsdokumenterne, der er vedtaget i samråd med Kommissionen, og at de 
er i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning.

Ifølge de græske myndigheder havde projektet opnået den nødvendige godkendelse fra 
forvaltningsmyndighederne gennem en udbuds- og udvælgelsesprocedure og godkendelse fra 
ministeren for miljø, planlægning og offentlige bygge- og anlægsarbejder. 

Konklusion

Andragerens klagepunkter og oplysningerne fra de nationale myndigheder er ikke 
tilstrækkeligt grundlag for en konklusion fra Kommissionen om en eventuel overtrædelse af 
lovgivningen i forhold til strukturfondene. Kommissionen kan heller ikke vurdere, om der er 
sket en overtrædelse af relevant miljølovgivning som f.eks. direktiv 85/337/EØF om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1 (det skal endvidere 
bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke findes et EU-direktiv om 
jordbundsbeskyttelse).

Vedrørende beslutninger truffet af de nationale forvaltningsmyndigheder, som 
klageren/andrageren opfatter som værende til skade for ham, foreslås det, at han indbringer 
sagen på nationalt plan."

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40–48.


