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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1506/2007 af Ekatarini Tsamadia, græsk statsborger, for 
sammenslutningen "Borgersolidaritet i den hellige by Mesolonghi", om påstået 
forfejlet og ugennemsigtig byplanlægning i Mesolonghi i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en række tilfælde af forfejlet og ugennemsigtig byplanlægning i 
Mesolonghi. I henhold til lokalplanen skulle byen udvides til otte boligkvarterer, og 
andrageren hævder, at de ansvarlige myndigheder har gjort sig skyldige i alvorlige 
uregelmæssigheder i forbindelse med godtgørelser ved de dermed forbundne offentlige salg 
og køb af byggegrunde. Det har oven i købet senere vist sig, at visse af de af den ændrede 
byplanlægning berørte områder var beliggende i vådområder, der er beskyttet i henhold til 
Ramsarkonventionen, og andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

Andragendet

Andragerne klager over urigtigheder og proceduremæssige fejl i forbindelse med det nærmere 
indhold vedrørende byplanlægningen i Mesolonghi, som har fundet sted de seneste år. 
Andragerne klager ligeledes over, at et vådområde for fugle, der tidligere var offentligt ejet, 
kan overgå til privat ejendom.
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Kommissionens bemærkninger

Kommissionen gentager, at det nærmere indhold vedrørende den lokale byplanlægning ikke 
henhører under fællesskabsretten. Kommissionen bemærker, at som det var tilfældet med en 
række andre andragender vedrørende byplanlægning, senest i forbindelse med andragende nr. 
148/2005, skal sådanne sager behandles af de lokale retsmyndigheder, hvilket ligeledes er 
tilfældet med nærværende sag.

Hvad angår vådområdet for fugle, som ifølge andragerne er beskyttet i henhold til 
Ramsarkonventionen, understreger Kommissionen, at området er udpeget som et særligt 
beskyttet område i henhold til fugledirektivet 79/409/EØF. Andragendet indeholder ikke 
yderligere relevante oplysninger vedrørende mulige negative indvirkninger på området.

Konklusion

På baggrund af ovenstående har Kommissionen ingen grund til at gribe ind.
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