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Betreft: Verzoekschrift 1506/2007, ingediend door Ekatarini Tsamadia (Griekse 
nationaliteit), namens de vereniging voor burgersolidariteit in de heilige stad 
Messolunghi, over het vermeende verzuim en gebrek aan transparantie van 
de stadsplanning in Messolunghi (Griekenland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar een aantal veronachtzaamheden en het gebrek aan transparantie in de 
stadsplanning in Messolunghi. Volgens het stadsplan moeten bouwwerkzaamheden worden 
uitgebreid naar acht woongebieden en indiener beweert dat de bevoegde autoriteiten zich 
schuldig hebben gemaakt aan een aantal onregelmatigheden in verband met de vergoeding 
voor de openbare verkoop en aankoop van bouwpercelen die hiermee gepaard gaan. 
Bovendien kwam later aan het licht dat sommige gebieden die onder de gewijzigde 
stadsplannen vallen in moerasgebieden liggen die worden beschermd onder de 
Ramsarconventie en daarom vraagt indiener het Europees Parlement om actie te ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008

Het verzoekschrift

Indieners klagen over onnauwkeurigheden en procedurele fouten met betrekking tot de 
gedetailleerde inhoud van landinrichtingsplannen in Messalonghi, over een periode van 
verscheidene jaren, en met name over het vooruitzicht dat een bepaald water- en 
moerasvogelgebied, dat voorheen in handen van de overheid was, privébezit zou worden.
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De opmerkingen van de Commissie

De Commissie moet herhalen dat de gedetailleerde inhoud van lokale landinrichtingsplannen 
niet iets is wat binnen de reikwijdte van de Gemeenschapswetgeving valt. De Commissie
merkt op dat deze kwesties, zoals het hoort, onder de aandacht zijn gebracht van lokale 
justitiële autoriteiten, zoals ook het geval is geweest bij talloze andere verzoekschriften over 
lokale landinrichtingsplannen en onlangs nog in het geval van verzoekschrift nr. 148/2005.

Met betrekking tot het water- en moerasvogelgebied, waarover indieners suggereren dat het 
een beschermde locatie zou moeten zijn krachtens de Ramsarconventie, moet de Commissie 
opmerken dat het gebied krachtens de Vogelrichtlijn 79/409/EEG is aangewezen als speciale 
beschermingszone (SBZ). Het verzoekschrift bevat verder geen relevante informatie over 
mogelijke negatieve effecten op het terrein.

Conclusie 

Op basis van het bovenstaande heeft de Commissie geen reden om in te grijpen.
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