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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0830/2011, którą złożył Polikarpos Markaras (Grecja) w sprawie 
zniszczenia środowiska na terenach zielonych „Pedio tou Areos” w Atenach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do robót budowlanych prowadzonych na terenach zielonych 
„Pedio tou Areos” w Atenach w ramach programu promocji terenów rekreacyjnych w Attyce, 
na który przyznano wsparcie UE. Składający petycję zaznacza, że planowane działania, 
obejmujące wycinkę dużej liczby drzew, są sprzeczne z zasadami środowiskowymi UE oraz 
wytycznymi w zakresie ochrony gleby, a także ochrony i zachowania drzewostanu. Ponieważ 
„Pedio tou Areos” daje Ateńczykom jedną z niewielu możliwości kontaktu z naturą w czasie 
wolnym i jest jednym z nielicznych obszarów, na których dzieci mają wciąż wystarczającą 
przestrzeń do zabawy i poznawania świata, składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań, tak aby ocalić ten unikatowy teren rekreacyjny przed 
niewłaściwym zarządzaniem i zniszczeniem środowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Petycja dotyczy skargi w tej samej sprawie, która została zamknięta przez Komisję w dniu 23 
września 2010 r.

Komisja wskazała skarżącemu/ składającemu petycję, że wsparcie w ramach funduszy 
strukturalnych jest udzielane w oparciu o zasadę zarządzania dzielonego, zgodnie z którą to 
państwa członkowskie odpowiadają za wybór i realizację współfinansowanych działań, na 
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właściwym szczeblu terytorialnym i zgodnie z systemem instytucjonalnym właściwym dla 
każdego państwa.

Oznacza to przede wszystkim, że Komisja Europejska nie może ingerować w proces wyboru 
projektów (z wyjątkiem dużych projektów, w przypadku których to Komisja ocenia ich 
zgodność z priorytetami programów i politykami wspólnotowymi), ponieważ wchodzi to w 
zakres wyłącznych uprawnień krajowych instytucji zarządzających, pod warunkiem, że ich 
wybory są zgodne z zasadami ustanowionymi w dokumentach programowych przyjętych w 
konsultacji z Komisją, a także z obowiązującym prawodawstwem.

Według greckich władz projekt, o którym mowa, został odpowiednio zatwierdzony przez 
instytucję zarządzającą w ramach procedury przetargowej i udzielenia zamówienia oraz przez 
ministra środowiska, zagospodarowania przestrzennego i robót publicznych. 

Wniosek

Twierdzenia składającego petycję i informacje dostarczone przez władze krajowe nie dają 
podstaw do tego, aby Komisja mogła stwierdzić rzekome naruszenie przepisów dotyczących 
funduszy strukturalnych. Komisja nie jest także w stanie stwierdzić naruszenia jakichkolwiek 
unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska mających zastosowanie w tej sprawie, 
takich jak dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne1(należy ponadto zaznaczyć, że 
nie istnieje obecnie żadna dyrektywa unijna dotycząca ochrony gleby).

W odniesieniu do wszelkich decyzji podjętych przez krajowe instytucje zarządzające, które 
skarżący/ składający petycję uznaje za szkodliwe dla siebie, zasugerowano, aby składający 
petycję dochodził zadośćuczynienia na szczeblu krajowym.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40–48.


