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nationaliteit), over aantasting van het milieu in het groene gebied "Pedio tou 
Areos" in Athene

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener verwijst naar de wegenaanleg in het groene gebied "Pedio tou Areos" in Athene in 
het kader van een programma ter bevordering van recreatiegebieden in Attica, waarvoor EU-
subsidies zijn verstrekt. Indiener wijst erop dat de geplande maatregelen, die onder meer het 
kappen van een groot aantal bomen behelzen, in strijd zijn met de milieubeginselen van de 
Europese Unie en de Europese richtlijnen betreffende de bescherming van de bodem en de 
bescherming en het behoud van bomen. Aangezien "Pedio tou Areos" een van de weinige 
locaties is waar de Atheners kunnen trimmen en in hun vrije tijd van de natuur kunnen 
genieten, en waar kinderen nog steeds de ruimte hebben om te spelen en avonturen te beleven, 
verzoekt indiener het Europees Parlement in te grijpen om dit unieke recreatiegebied te 
behoeden voor wanbeheer en milieuschade.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Dit verzoekschrift houdt verband met een klacht over hetzelfde onderwerp die de Commissie 
op 23 september 2010 heeft afgesloten.

De Commissie heeft de klager/indiener erop gewezen dat bijstand uit de structuurfondsen 
wordt verstrekt in overeenstemming met het beginsel van gedeeld beheer, volgens welk de 
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lidstaten verantwoordelijk zijn voor de selectie en uitvoering van medegefinancierde acties op 
het meest passende territoriale niveau en volgens het institutioneel systeem van elke lidstaat

Dit betekent met name dat de Commissie zich niet mag mengen in de selectie van projecten 
(behalve voor grote projecten wanneer de Commissie oordeelt dat deze in overeenstemming 
zijn met de prioriteiten van programma’s en andere communautaire beleidsmaatregelen), 
aangezien dit valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de nationale 
beheerautoriteiten, mits hun keuzes  in overeenstemming zijn met de in de 
programmeringsdocumenten genoemde en in overleg met de Commissie aanvaarde 
beginselen en met de bestaande wetgeving.

Volgens de Griekse autoriteiten had het project dankzij een aanbestedingsprocedure de nodige 
goedkeuring gekregen van de beheerautoriteiten en had het ook de goedkeuring gekregen van 
de minister van Milieu, Planning en Openbare Werken. 

Conclusies

De eisen van de indiener en de door de nationale autoriteiten verstrekte informatie vormen 
voor de Commissie geen redenen om te besluiten dat er een vermeende schending bestaat van 
de verordeningen die van toepassing zijn op de structuurfondsen. Bovendien kon de 
Commissie niet besluiten dat relevante milieuwetgeving van de EU zoals Richtlijn
85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten1 was geschonden (tevens dient te worden vermeld dat er momenteel geen EU-
richtlijn inzake bodembescherming bestaat).

De klager/indiener kreeg het advies om op nationaal niveau beroep aan te tekenen betreffende 
besluiten genomen door de nationale beheerautoriteiten die de klager/indiener schadelijk voor 
zichzelf acht.

                                               
1 PB L 175 van 5 juli 1985, blz. 40-48.


