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Tárgy: Polikarpos Markaras görög állampolgár által benyújtott 0830/2011. számú 
petíció az Athénban található „Pedio tou Areos” park ökológiai 
megsemmisítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet azokra az építési munkálatokra, amelyeket az 
Athénban található „Pedio tou Areos” parkban egy, az Európai Unió által támogatott program 
keretében végeznek, amelynek célja a pihenésre szolgáló területek fejlesztése Attikában. A 
petíció benyújtója rámutat, hogy a tervezett intézkedések, amelyek többek között jelentős 
számú fa kivágását is előirányozzák, ellentétesek az Európai Unió környezetvédelmi 
alapelveivel, továbbá a talajvédelemről, valamint a fák védelméről és megőrzéséről szóló 
irányelvekkel. Mivel a „Pedio tou Areos” az egyik olyan park, amely lehetőséget biztosít az 
athéniak számára ahhoz, hogy szabadidejükben mozogjanak és élvezzék a természetet, és ahol 
a gyermekek mindig játszhatnak és élményekre tehetnek szert, ezért a petíció benyújtója az 
Európai Parlament intézkedését kéri annak érdekében, hogy megmentsék ezt az egyedülálló, 
pihenésre szolgáló területet a rossz kezeléstől és az ökológiai megsemmisítéstől.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

Ez a petíció egy ugyanebben témában tett panaszhoz kapcsolódik, amelyet a Bizottság 2010. 
március 23-án lezárt.
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A Bizottság felhívta a panaszos/petícióbenyújtó figyelmét, hogy a strukturális alapokból a 
megosztott igazgatás elvével összhangban biztosítható támogatás, azaz a tagállamok felelősek 
a közös finanszírozású cselekvések megfelelő területi szintű és az egyes tagállamok 
intézményi rendszerének leginkább megfelelő kiválasztásáért és végrehajtásáért.

Ez különösen azt jelenti, hogy a Bizottság nem avatkozhat bele a projektek kiválasztásába 
(kivéve az olyan nagy projekteket, amelyek esetében a Bizottság értékeli, hogy azok 
mennyiben felelnek meg a programoknak és más közösségi politikáknak), hiszen ez a nemzeti 
irányítási hatóságok kizárólagos illetékességébe tartozik, feltéve, hogy a választásaik 
megfelelnek a Bizottsággal folytatott konzultáció során elfogadott programozási 
dokumentumokban meghatározott elveknek és a jelenleg hatályos jogszabályoknak.

A görög hatóságok tájékoztatása szerint a projekt pályázati eljárás eredményeként megkapta a 
szükséges jóváhagyást az irányító hatóságtól és a környezetvédelmi, városfejlesztési és 
közbeszerzési minisztertől is. 

Következtetés

A petíció benyújtójának állításai és a nemzeti hatóságok által adott tájékoztatás alapján a 
Bizottság nem találta megalapozottnak a strukturális alapokra vonatkozó rendeletek vélt 
megszegését. Továbbá a Bizottság azt sem tudta megállapítani, hogy bármely 
környezetvédelemi jogszabályt, mint például az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelvet1 megszegték volna 
(ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy nincsen jelenleg érvényben uniós talajvédelmi irányelv).

Amennyiben a panaszos/petícióbenyújtó a nemzeti irányító hatóságok által hozott bármely 
döntést magára nézve hátrányosnak találja, javasolták a számára, hogy nemzeti szinten 
próbáljon meg jogorvoslatot találni.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40-48. o.


