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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Ekatarini Tsamadia, görög állampolgár által Messolunghi szent város 
polgári szolidaritási egyesülete nevében benyújtott, 1506/2007. számú petíció 
a messolunghi (Görögország) városfejlesztéssel kapcsolatos állítólagos 
mulasztásról és az átláthatóság hiányáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a messolunghi (Görögország) városfejlesztéssel kapcsolatban számos 
mulasztásra és az átláthatóság hiányára utal. A helyi rendezési terv alapján az építési 
munkálatokat nyolc lakóterületre kellene kiterjeszteni, és a petíció benyújtója azt állítja, hogy 
az illetékes hatóságok súlyos szabálytalanságokat követtek el az építési telkek nyilvános 
értékesítésére és megvásárlására vonatkozó díjazással kapcsolatban. Ráadásul később 
kitudódott, hogy a módosított városfejlesztési tervek által érintett egyes területek a Ramsari 
Egyezmény értelmében védettséget élvező vizes élőhelyeken találhatók, ezért a petíció 
benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

A petíció

A petíció benyújtói a messalonghi területrendezési tervek részletes tartalmának ügyével 
kapcsolatos pontatlanságokat és eljárási hibákat sérelmezik, amelyek több évet fednek le, és 
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annak kilátását is magukban foglalják, hogy bizonyos, korábban köztulajdonban lévő, 
madaraknak otthont adó vizes élőhelyek magánkézbe kerülhetnek.

A Bizottság észrevételei

A Bizottságnak meg kell ismételnie, hogy a helyi területrendezési tervek részletes tartalma 
nem olyasvalami, ami a közösségi jog hatálya alá tartozik. A Bizottság megállapítja, hogy a 
helyi területrendezéssel kapcsolatos számtalan többi petícióhoz hasonlóan – ahogy az 
nemrégiben a 148/2005. sz. petíció esetében is történt – ezeket az ügyeket a helyi igazságügyi 
hatóságok elé terjesztették, ami az ügy rendezésének kívánatos módja.

A madaraknak otthont adó vizes élőhely ügyével kapcsolatban, amely a petíció benyújtóinak 
utalása szerint a Ramsari Egyezmény értelmében vett védett terület, a Bizottságnak rá kell 
mutatnia arra, hogy a területet a madarakra vonatkozó 79/409/EGK irányelvvel összhangban 
különleges védelmi területté minősítették. A petíció nem tartalmaz semmilyen további 
érdemleges információt a területre gyakorolt lehetséges negatív hatásokról.

Következtetés

A fentiek alapján a Bizottságnak nincs oka arra, hogy beavatkozzon.
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