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Utskottet för framställningar

22.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1506/2007, ingiven av Ekatarini Tsamadia (grekisk medborgare), 
för organisationen för medborgares solidaritet i den heliga staden Messolonghi, 
om det påstådda misslyckandet med och bristen på insyn i stadsplaneringen i 
Messolonghi (Grekland)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till en rad misslyckanden och till bristen på insyn i stadsplaneringen i 
Messolonghi. Enligt den lokala planen ska byggnadsarbetena utvidgas till att omfatta åtta 
bostadsområden, och framställaren hävdar att de behöriga myndigheterna har gjort sig 
skyldiga till allvarliga oegentligheter i samband med ersättning för den offentliga försäljning 
och det offentliga inköp av tomtmark som hänger samman med detta. Dessutom framkom det 
senare att vissa av de områden som ingick i ombyggnadsplanerna för staden låg i våtmarker 
som skyddas inom ramen för Ramsarkonventionen, och framställaren uppmanar följaktligen 
Europaparlamentet att vidta åtgärder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008.

Framställningen

Framställaren framför klagomål beträffande oegentligheter och procedurfel när det gäller det 
detaljerade innehållet i detaljplanerna för Messolonghi, som omfattar flera år och inbegriper 
planer på att vissa fågellivsmiljöer i våtmarker som tidigare varit i offentlig ägo skulle övergå 
till privat ägo.

Kommissionens yttrande
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Kommissionen måste återigen påpeka att det detaljerade innehållet i den lokala 
markanvändningsplaneringen inte hör till gemenskapsrättens tillämpningsområde. 
Kommissionen konstaterar att liksom när det gäller ett flertal andra framställningar om lokal 
planering, som framställning nr 148/2005 nyligen, har dessa ärenden tagits upp till behandling 
vid de lokala rättsliga myndigheterna, vilket är helt korrekt.

När det gäller frågan om fågellivsmiljöer i våtmarker, som enligt framställaren skyddas inom 
ramen för Ramsarkonventionen, ska kommissionen framhålla att området har utsetts till 
särskilt skyddsområde i enlighet med fågeldirektivet 79/409/EEG. Framställningen innehåller 
ingen ytterligare relevant information om de negativa effekter som detta kan medföra för 
platsen.

Slutsatser

På grundval av ovanstående har kommissionen ingen anledning att ingripa.


