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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1506/2007, adresată de Ekatarini Tsamadi, de naționalitate elenă, 
în numele asociației pentru solidaritatea cetățenilor din orașul sfânt 
Messolunghi, privind presupusul eșec și lipsa de transparență a planificării 
urbane în Messolunghi (Grecia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se referă la o serie de eșecuri și lipsa de transparență în planificarea urbană din 
Messolunghi. În conformitate cu planul local, lucrarea de construcție trebuie să cuprindă opt 
zone rezidențiale, petiționarul afirmând că autoritățile competente se fac vinovate de serioase 
neregularități în legătură cu remunerarea vânzării și a cumpărării publice asociate de locuri de 
construcție. În plus, mai târziu s-a aflat că unele dintre zonele vizate de planurile modificate 
ale orașului au fost amplasate în habitate umede protejate în temeiul Convenției Ramsar și, în 
consecință, petiționarul solicită Parlamentului European să ia măsuri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

Petiția

Petiționarii reclamă inexactitățile și erorile procedurale în ceea ce privește conținutul detaliat 
al planurilor de amenajare a teritoriului în Messalonghi, desfășurate pe durata mai multor ani,
inclusiv previziunea că habitate umede de păsări, anterior aflate în proprietate publică, vor 
trece în proprietate privată.

Observațiile Comisiei
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Comisia reia observația că textul detaliat al planurilor locale de amenajare a teritoriului nu se 
încadrează în domeniul de aplicare a legislației comunitare. Comisia observă că, astfel cum a 
fost cazul altor petiții legate de planificarea locală și recent cazul Petiției nr. 148/2005, aceste 
aspecte au fost prezentate autorităților juridice locale, care reprezintă organele competente în 
astfel de cazuri.

În ceea ce privește habitatul umed de păsări, pe care petiționarii îl consideră ca fiind un sit 
protejat conform Convenției Ramsar, Comisia afirmă că zona a fost desemnată ca fiind o zonă 
specială de protecție în temeiul Directivei privind păsările 79/409/CEE. Petiția nu cuprinde 
alte informații relevante în ceea ce privește potențialele efecte negative asupra sitului.

Concluzii

Pe baza celor menționate mai sus, Comisia nu are motive pentru a interveni.


