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Ref.: Petiția nr. 0830/2011, adresată de Polikarpos Markaras, de cetățenie elenă, privind 
distrugerea mediului și a zonei verzi „Pedio tou Areos” din Atena

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la lucrările efectuate în zona verde „Pedio tou Areos” din Atena, în 
cadrul unui program de promovare a zonelor de agrement din Atica, finanțat de Uniunea 
Europeană. Petiționarul subliniază că măsurile planificate, inclusiv tăierea unui număr mare 
de copaci, încalcă principiile Uniunii Europene legate de protecția mediului înconjurător și 
liniile directoare privind protecția solului și protecția și conservarea copacilor. Întrucât „Pedio 
tou Areos” este unul dintre puținele locuri în care locuitorii din Atena se pot mișca în aer liber 
și pot profita de natură în timpul liber și în care există locuri de joacă și de explorare pentru 
copii, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a salva acest unic loc de 
recreare de la gestionarea defectuoasă și distrugerea mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Această petiție se referă la o reclamație privind aceeași chestiune, care a fost închisă de 
Comisie la 23 septembrie 2010.

Comisia i-a precizat reclamantului/petiționarului faptul că sprijinul acordat prin fondurile 
structurale este oferit în conformitate cu principiul gestionării partajate, conform căruia statele 
membre sunt responsabile pentru selectarea și punerea în aplicare a acțiunilor cofinanțate la 
cel mai adecvat nivel teritorial și în conformitate cu sistemul instituțional al fiecărui stat 
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membru.

În consecință, Comisia nu poate interveni în selectarea proiectelor (cu excepția proiectelor 
majore în care Comisia evaluează dacă acestea sunt în conformitate cu prioritățile
programelor și ale altor politici comunitare), deoarece acest proces intră în competența
exclusivă a autorităților naționale de gestionare, cu condiția ca alegerile acestora să fie în
conformitate cu principiile stabilite în documentele de programare adoptate în urma 
consultării cu Comisia și ca acestea să fie în conformitate cu legislația în vigoare.

Potrivit autorităților elene, proiectul a obținut aprobările necesare din partea autorității de 
gestionare prin intermediul unei proceduri de atribuire și de plasare, precum și aprobarea din 
partea ministrului mediului, amenajării teritoriului și lucrărilor publice.

Concluzie

Reclamațiile petiționarului și informațiile furnizate de autoritățile naționale nu îi permit 
Comisiei să stabilească existența unei presupuse încălcări a reglementărilor aplicabile 
fondurilor structurale. De asemenea, Comisia nu a putut stabili nicio încălcare a vreunui act 
legislativ relevant al UE în domeniul mediului, precum Directiva 85/337/CEE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului1 (trebuie remarcat și 
faptul că în prezent nu există nicio directivă a UE privind protecția solului).

Referitor la deciziile adoptate de autoritățile naționale de gestionare pe care 
reclamantul/petiționarul le consideră a fi în detrimentul său, acestuia i s-a recomandat să caute 
o cale de atac la nivel național.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985. p. 40-48.


