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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 1506/2007, внесена от Ekatarini Tsamadia, с гръцко 
гражданство, от името на сдружението за гражданска солидарност в 
светия град Месолонги, относно предполагаема непригодност и 
отсъствие на прозрачност във връзка с градоустройственото планиране 
в Месолонги (Гърция)

1. Резюме на петицията 

Вносителката на петицията посочва редица нередности и отсъствие на прозрачност в 
градоустройственото планиране в Месолонги. Съгласно местния градоустройствен 
план, строителните дейности следва да обхващат осем жилищни района и вносителката
на петицията твърди, че компетентните органи носят отговорност за сериозни 
нередности във връзка с възнаграждението за свързаната с това обществена продажба и 
покупка на терени за застрояване. Освен това впоследствие е било установено, че някои 
от засегнатите от изменения градоустройствен план терени са разположени на 
територията на влажни зони-местообитания, които са защитени съгласно Рамсарската 
конвенция, ето защо вносителката на петицията призовава Европейския парламент да 
предприеме действия.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 2 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 октомври 2008 г. 

Петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу неточности и процедурни грешки във 
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връзка с подробното съдържание на плановете за земеползване в Месолонги в 
продължение на няколко години, включително от перспективата някои влажни зони-
местообитания на птици, които преди това са били обществена собственост, да бъдат 
превърнати в частна собственост.

Забележки на Комисията 

Комисията би искала отново да посочи, че подробното съдържание на местните 
планове за земеползване не попада в обхвата на законодателството на Общността. 
Комисията обръща внимание, че подобно на много други петиции относно местното 
планиране, както и в случая с петиция № 148/2005 неотдавна, тези въпроси са били 
отнесени до местните съдебни органи, както би трябвало и да бъде.

По въпроса за влажната зона-местообитание на птици, която според вносителите на 
петицията трябва да е защитена територия съгласно Рамсарската конвенция, Комисията 
трябва да подчертае, че зоната е била определена за специална защитена зона съгласно 
Директивата за птиците 79/409/ЕИО. Петицията не съдържа допълнителна релевантна 
информация относно евентуалното отрицателно въздействие върху тази територия.

Заключение

Въз основа на горепосоченото, Комисията няма основание да се намеси.
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