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Tema: Peticija Nr. 0830/2011 dėl blogėjančių žaliosios zonos Pedio tou Areos
Atėnuose ekologinių sąlygų, kurią pateikė Graikijos pilietis Polikarpos 
Markaras

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas rašo apie statybos darbus, kurie atliekami žaliojoje zonoje Pedio tou Areos
Atėnuose vykdant rekreacinių zonų vystymo Atikos regione skatinimo programą, kuriai ES 
suteikė paramą. Peticijos pateikėjas pažymi, kad numatytos priemonės, kurios apima 
daugybės medžių kirtimą, prieštarauja ES aplinkosaugos principams ir gairėms dėl 
dirvožemio apsaugos ir dėl medžių apsaugos bei išsaugojimo. Kadangi Pedio tou Areos
suteikia Atėnų gyventojams vieną iš nedaugelio galimybių laisvalaikiu pasimėgauti gamta ir 
tai yra viena iš nedaugelio zonų, kuriose vaikams vis dar yra pakankamai vietos žaisti ir 
pažinti pasaulį, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis veiksmų siekiant 
apsaugoti šią išskirtinę rekreacinę zoną nuo netinkamo tvarkymo ir jos ekologinės padėties 
bloginimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Ši peticija yra susijusi su skundu ta pačia tema, kurį Komisija baigė nagrinėti 2010 m. 
rugsėjo 23 d.

Komisija skundo (peticijos) pateikėjui pažymėjo, kad ES struktūrinių fondų parama teikiama 
vadovaujantis pasidalijamojo valdymo principu, pagal kurį valstybė narė tinkamiausiu 
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teritoriniu lygmeniu ir pagal kiekvienos valstybės narės institucijų sistemą yra atsakinga už 
bendrai finansuojamos veiklos atranką ir įgyvendinimą.

Konkrečiai tai reiškia, kad Komisija negali daryti įtakos renkantis projektus (išskyrus didelius 
projektus, kurių atveju Komisija vertina, ar jie atitinka programų prioritetus ir kitas Bendrijos 
politikos sritis), nes tai yra išskirtinė nacionalinių valdymo institucijų kompetencija, su 
sąlyga, kad jų pasirinkimas atitinka programavimo dokumentuose, priimtuose konsultuojantis 
su Komisija, išdėstytus principus ir šiuo metu galiojančius teisės aktus.

Graikijos valdžios institucijų teigimu, projektui suteiktas reikiamas valdymo institucijos 
patvirtinimas vykdant viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūrą, taip pat Aplinkos, planavimo 
ir viešųjų darbų ministerijos patvirtinimas. 

Išvada

Peticijos pateikėjo skundai ir nacionalinės valdžios institucijų pateikta informacija nesudaro 
pagrindo Komisijai daryti išvadą, kad esama numanomo struktūriniams fondams taikomų 
reglamentų pažeidimo. Taip pat Komisija negali manyti, kad buvo pažeistas kuris nors susijęs 
ES aplinkos teisės aktas, pvz., Direktyva 85/337/EB dėl tam tikrų valstybės ir privačių 
projektų poveikio aplinkai vertinimo1 (taip pat pažymėtina, kad šiuo metu ES nėra direktyvos 
dėl dirvožemio apsaugos).

Dėl bet kokių nacionalinių valdymo institucijų priimtų sprendimų, kurie skundo (peticijos) 
pateikėjo nuomone, yra jam žalingi, žalos atlyginimo buvo pasiūlyta siekti nacionaliniu 
lygmeniu.“

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.


