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Tárgy: D.W., ír állampolgár által a „Penzance Kikötő Barátai”(Friends of Penzance 
Harbour) nevében benyújtott, 1227/2009. számú petíció a penzance-i 
(Cornwall) kikötőben a Scilly-szigetekkel való összeköttetés javítása 
érdekében végrehajtott fejlesztésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik Penzance-ban uniós alapokból (ERFA) finanszírozott új 
kereskedelmi és személyforgalmi célú kikötői létesítmények megépítése ellen, amelyek célja 
a Scilly-szigetekkel való összeköttetés javítása. A petíció benyújtója azonban tiltakozik az 
építkezés céljára kiválasztott helyszín ellen az említett létesítményeknek a város régi 
kikötőjére gyakorolt hatása miatt. A petíció benyújtója szerint az említett építkezés figyelmen 
kívül hagyja az európai tájról szóló egyezményt. Jelzi továbbá, hogy a lakosság nem kapott 
megfelelő tájékoztatást a projektről, és számos alkalommal kifejezték ellenérzésüket az 
említett tervekkel kapcsolatban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció

A petíció benyújtója, a „Penzance Kikötő Barátai”(The Friends of Penzance Harbour) 
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társaság tagjaként arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg a projekthez 
kapcsolódó demokratikus területrendezési eljárást, amelynek célja, hogy javítsák a Scilly-
szigetek és a Cornwall megyei Penzance (Egyesült Királyság) közötti tengeri összeköttetést. 
A projektet a konveregncia-célkitűzés alapján az európai strukturális alapokból 
társfinanszíroznák. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekt káros hatással lesz a kikötő 
történelmi jellegére és a tájképre, a létező alternatív megoldásokat nem vették kellőképpen 
figyelembe, nem foglalkoztak a forgalmi torlódás kérdésével, valamint a lakosság ellenzi a 
projektet, mivel nem megfelelő demokratikus területrendezési eljárást követtek. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Scilly-szigetek és a Cornwall megyei Penzance közötti tengeri összeköttetés javítását célzó 
projekt valójában egy olyan projektpályázat formájában vetődött fel, amelyet az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében társfinanszírozott, Cornwallra és a Scilly-
szigetekre vonatkozó konvergencia program keretében nyújtottak be. A projektpályázat 
magában foglalja a Penzance-ban (Cornwall – Brit-sziget) és St. Mary’s-ben (Scilly-szigetek) 
végzett infrastrukturális munkálatokat is. A projekt összköltsége a becslések szerint 31 millió 
£, amelyhez az ERFA részéről 11 millió £ hozzájárulásra van szükség. Ezenfelül a regionális 
hatóságok – Cornwalli Tanács – új hajókat fog vásárolni, hogy az utas- és teherszállítást 
kombinálva teremtsenek összeköttetést. A tervezett beruházás indokolt a Scilly-szigetek és a
penzance-i térség gazdasági és kereskedelmi fejlődése szempontjából, és a régióra vonatkozó, 
ERFA által társfinanszírozott programba is illeszkedik. 

A strukturális alapokból társfinanszírozandó projektek kiválasztására vonatkozó döntésekért 
az adott tagállam irányító hatósága felel. Az angliai irányító hatóság, a Közösségi és 
Önkormányzati Minisztérium (DCLG) a Cornwallt és a Scilly-szigeteket érintő konvergencia 
programmal kapcsolatos hatáskörét átruházta a Délnyugati Regionális Fejlesztési 
Ügynökségre (SWRDA). A programellenőrző bizottsággal (PMC) egyetértésben a 
konvergencia program keretében bevezettek egy eljárást a PMC által elfogadott feltételeknek 
megfelelő projektek értékelésére és kiválasztására. A PMC a különféle regionális érdekelt 
felek – köztük regionális/helyi hatóságok, önkéntes szervezetek és a magán szektor –
képviselőiből áll. Az Európai Bizottság a strukturális alapokról szóló általános rendelet1

rendelkezéseivel összhangban tanácsadói minőségben képviselteti magát a PMC-ben. 

A Bizottság a petíció fényében tájékoztatást kért az irányító hatóságtól, amely azt a választ 
adta, hogy hivatalos keretek között megvizsgálják a projekt konvergencia program keretében 
való támogathatóságát. Jelenleg, azaz 2010. március 11-én a kérelem még mindig értékelés 
alatt áll. Az illetékes programhivatal és az irányító hatóság azonban az ERFA 
társfinanszírozása tekintetében nem dönthet a támogatásról, amíg az összes építési engedély 
be nem érkezett. A Cornwalli Tanács mint a hivatalos területrendezési hatóság 2010. március 
első hetében jóváhagyta az építési kérelmet. Mivel azonban a hasznosítandó terület egy része 
műemléképület, az Egyesült Királyság Közösségi és Önkormányzati Minisztériuma (DCLG) 
miniszterének hozzájárulására is szükség van. A területrendezési eljárással kapcsolatos 
panaszokkal a hivatalos egyesült királysági hatóságoknak kell foglalkozniuk a panaszosok 

                                               
1 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 64. cikkének (2) 
bekezdése
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bevonásával. A Bizottság által szerzett értesülések alapján a területrendezési hatóság 
tudomással bír minden kifogásról és a petícióban az Európai Parlament részére feltett 
kérdésekről, amelyekre válaszolt is. A hatóság válaszában nyilvános konzultációkról, így 
többek között az építési kérelemhez, a kikötői felülvizsgálati rendelethez (Harbour Revision 
Order), amely magában foglal egy környezetvédelmi nyilatkozat is, valamint az alternatív 
megoldások tekintetében végzett vizsgálatokhoz kapcsolódó konzultációkról, illetve az 
English Heritage hatósággal folytatott konzultációról tett említést. 

Az ERFA által társfinanszírozott, Cornwallt és Scilly-szigeteket érintő konvergencia program 
célja, hogy „lendületet adjon a gazdaság magas hozzáadott értékű gazdasággá való 
átformálásának, ahol a tudás, a környezet és az életminőség a fenntartható gazdasági 
növekedés alapjául szolgál”. A program várhatóan 11 000 új munkahelyet fog teremteni. A 
program teljes értéke 670 millió €, amelyből 458 millió €-t az ERFA társfinanszíroz. A Scilly-
szigetek és a Cornwall megyei Penzance közötti tengeri összeköttetés javítását célzó projektre 
támogatási kérelmet nyújtottak be a program egyik prioritási tengelye, „A gazdasági 
lehetőségeket rejtő területek feltárása” keretében, amely a régión belül a kulcsfontosságú 
területek fenntartható fejlődését támogatja. E prioritási tengely keretében nyújtott támogatást 
az érintett helyekre vonatkozó fenntartható integrált fejlesztési stratégiákkal összefüggésben 
ítélik oda. A többi prioritási tengely: „Innováció, kutatás és fejlesztés”, „Vállalkozások és 
beruházások”, valamint „Átalakulást szolgáló infrastruktúra”. Az ERFA hozzájárulásán felül 
Cornwall az Európai Szociális Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
és az Európai Halászati Alapból is részesül.

A 2000–2006-os időszakban Cornwall és a Scilly-szigetek az 1. célkitűzés programjából is 
részesülnek, amely összesen 523,5 EUR összegű uniós támogatást tett hozzáférhetővé. A 
becslések szerint az 1. célkitűzés programja kb. 20 000 munkahelyet teremtett és további 
19 500 munkahely megőrzését tette lehetővé.

Következtetés

Az ERFA által társfinanszírozott projektekre vonatkozó kiválasztási és értékelési eljárást a 
felelős nemzeti hatóságok a Cornwallt és a Scilly-szigeteket érintő konvergencia program 
programellenőrző bizottsága által elfogadott eljárásokkal és kritériumokkal összhangban, 
valamint a nemzeti és az uniós jogszabályok figyelembevételével folytatják le. A Bizottság 
rendelkezésére bocsátott információk alapján úgy tűnik, hogy ez az eljárás az alkalmazandó 
rendeletekkel és eljárásokkal összhangban zajlik. Az építési engedélyek megszerzésére 
irányuló eljárásokkal az Egyesült Királyság illetékes hatóságai foglalkoznak. 


