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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0172/2008, którą złożył Michalis Vomvas (Grecja), w imieniu 
stowarzyszenia obywateli „Ktima Fix”, z 9 podpisami, w sprawie ochrony 
obszarów zielonych Ktima Fix w Irakleio Attikis i przekazania ich mieszkańcom

1. Streszczenie petycji

W imieniu ww. stowarzyszenia obywateli składający petycję wzywa do ochrony jednego 
z kilku pozostałych obszarów zielonych we wschodniej części regionu Aten, „Ktima Fix” 
w Irakleio Attikis, oraz chronionych budynków w tym obszarze, które posiadają 
niepowtarzalną wartość architektoniczną i historyczną. Uważa on także, że obszar ten 
powinien zostać przekazany mieszkańcom. Ponieważ właściwe władze greckie rozważają 
obecnie zmianę statusu przedmiotowego obszaru chronionego i ponieważ prawo do jego 
własności i miejsce w strukturze rządowej jeszcze nie zostało sprecyzowane, składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie prawidłowego stosowania 
prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do decyzji, jakie zostaną 
podjęte w przyszłości wobec tego istotnego obszaru zielonego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Petycja

Składający petycję tworzą komitet mieszkańców gminy Neo Iraklio w Attyce. Zwracają się 
oni z wnioskiem o dokonanie oceny działań oraz rzekomych zaniechań administracji
publicznej przy prowadzeniu sprawy nieruchomości Fix, szczególnie w odniesieniu do 
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przejrzystości oraz powiązanych praw i obowiązków administracji publicznej i obywateli,
a także polityk Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie edukacji, kultury i środowiska 
naturalnego. 

Według składających petycję nieruchomość Fix, obejmująca 28 000 metrów kwadratowych
(w tym budynek), jest jedynym pomnikiem historyczno-kulturalnym oraz „zielonymi
płucami” na obszarze na ogół gęsto zaludnionym. Zasadnicze kwestie dotyczą własności 
nieruchomości Fix (państwo greckie lub spadkobiercy Fix) i jej statusu wynikającego 
z wpisania na listę zabytków. Te dwa zagadnienia określą możliwość przekazania 
nieruchomości do użytkowania przez wspólnotę lokalną jako miejsca wypoczynku 
i prowadzenia działalności kulturalnej. 

Konflikt prawny między spadkobiercami Fix i państwem greckim dotyczący własności 
15 000 m² pojawił się w połowie lat osiemdziesiątych. Choć sąd nie podjął jeszcze decyzji, na
początku 2002 r. Ministerstwa Finansów, Środowiska Naturalnego i Robót Publicznych oraz 
Kultury wydały wspólną decyzję, w której stwierdza się, że 15 000 m² należy do państwa, 
a nieruchomość Fix ma zostać przymusowo zakupiona dla celów Olimpiady Kulturalnej. 
Choć wyrok sądu z czerwca 2002 r. potwierdził prawa własności spadkobierców Fix, 
państwo wniosło apelację od tego wyroku, a minister kultury opublikował decyzję, w której 
nieruchomość Fix wymienia się jako zabytek (aczkolwiek państwo błędnie figuruje tam jako 
właściciel całej nieruchomości, a decyzję podjęto jeden dzień przed wejściem w życie ustawy 
dotyczącej tworzenia list zabytków i ich podstaw). W przewidzianym terminie państwo nie 
wpłaciło zaliczki w związku z przymusowym zakupem, co spowodowało unieważnienie 
procesu oraz ministerialnej decyzji z 2002 r. dwa lata później. Jednocześnie Państwowa Rada 
Prawna uznała za dopuszczalny wniosek o anulowanie własności złożony przez państwo
w 2003 r. W 2005 r., w trakcie trwania procedury prawnej, państwo odstąpiło od tego 
wniosku w celu nabycia nieruchomości od spadkobierców Fix i przekazania jej 
w użytkowanie wspólnocie lokalnej. W rezultacie złożony uprzednio przez rodzinę Fix 
wniosek o skreślenie nieruchomości Fix z listy zabytków chronionych został uznany za 
możliwy do rozpatrzenia. 

Składający petycję przekonują, że państwo nie potraktowało odstąpienia w poufny sposób,
właściwe służby (sekretarz generalny ds. użytkowania w celach olimpijskich) nie posiadały 
uprawnień czy kompetencji w przedmiotowej sprawie, a następnie załączyły do rezygnacji 
opinię pomijającą istotne elementy. Jak przekonują składający petycję, kiedy odstąpienie 
państwa nabrało mocy, spadkobiercy Fix stali się właścicielami całej nieruchomości, jej 
sprzedaż nie została wcześniej zagwarantowana (co początkowo przewidywano), a wniosek 
o skreślenie nieruchomości Fix z listy chronionych zabytków stał się możliwy do 
rozpatrzenia.  

Według składających petycję fakt, iż państwo wycofało wniosek o anulowanie własności 
nieruchomości Fix w 2005 r. bez podjęcia niezbędnych kroków w celu nabycia jej od 
prawnych właścicieli, jak również prowadzenie sprawy w okresie 2002-2004 (tj. decyzja 
o przymusowym zakupie i wpisaniu na listę zabytków chronionych) stanowią serię 
nieuzasadnionych działań, które nie służą interesowi publicznemu.  

Stanowisko Komisji
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Uznając znaczenie przedmiotowej kwestii dla wspólnoty lokalnej, Komisja pragnie 
przypomnieć, że nie posiada kompetencji prawnych w tej sprawie. Działanie Wspólnoty 
w dziedzinie kultury, w tym ochrona dziedzictwa kulturowego, opiera się na art. 151 traktatu 
WE. Art. 151 przewiduje, że Wspólnota przyczynia się do rozkwitu kultur państw 
członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie 
podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Działanie Wspólnoty zmierza 
do zachęcania do współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do 
wspierania i uzupełniania ich działań.

Wniosek

Ochrona i promocja narodowego dziedzictwa kulturowego leży w gestii państw 
członkowskich. 

Komisja odnotowuje, że składający petycję zwrócili się do właściwych władz krajowych 
w celu uzyskania dalszych informacji i wyjaśnień w odniesieniu do przedmiotowej sprawy 
i wyraża nadzieję, że ich wniosek zostanie rozpatrzony w odpowiedni sposób.


	750439pl.doc

