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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1506/2007, którą złożyła Ekatarini Tsamadia (Grecja), w imieniu 
stowarzyszenia na rzecz solidarności obywateli w świętym mieście 
Messolunghi, w sprawie rzekomych nieprawidłowości i braku przejrzystości 
w zakresie planowania miejskiego w Missolunghi

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odwołuje się do szeregu nieprawidłowości i braku przejrzystości 
w zakresie planowania miejskiego w Missolunghi. Zgodnie z planem lokalnym prace 
budowlane powinny być rozszerzone na osiem obszarów mieszkalnych, a składająca petycję 
uważa, że właściwe władze dopuściły się szeregu nieprawidłowości w odniesieniu do 
wynagrodzenia za związaną z nimi sprzedaż publiczną oraz zakupu działek budowlanych. 
Najważniejszą kwestią jest to, że następnie wyszło na jaw, iż niektóre z obszarów objętych 
zmienionymi planami miejskimi były usytuowane na podmokłych siedliskach chronionych na 
mocy konwencji ramsarskiej i w związku z tym zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Petycja

Składający petycję skarżą się na nieprawidłowości i błędy proceduralne dotyczące 
szczegółowej treści planów zagospodarowania terenu w Missolunghi na kilka następnych lat. 
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Plany te zakładają, że pewne podmokłe siedlisko ptaków, poprzednio stanowiące własność 
publiczną, miałoby przejść w ręce prywatne.

Uwagi Komisji

Komisja pragnie powtórzyć, że szczegółowa treść miejscowych planów zagospodarowania 
terenu nie wchodzi w zakres prawa wspólnotowego. Komisja zauważa, że podobnie jak 
w przypadku innych licznych petycji dotyczących planowania miejscowego, a ostatnio
w przypadku petycji 148/2005, sprawy te były wnoszone do lokalnych władz sądowych, co 
jest właściwe.

W kwestii podmokłego siedliska ptaków, które w opinii składających petycję powinno być 
chronione na mocy konwencji ramsarskiej, Komisja powinna zaznaczyć, że teren ten został 
wytyczony jako obszar specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą ptasią 79/409/EWG. 
Niniejsza petycja nie zawiera żadnych odnośnych informacji dotyczących potencjalnych 
negatywnych skutków dla przedmiotowego obszaru.

Wnioski

Na podstawie powyższego Komisja nie ma powodów do podjęcia działań.
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