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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1130/2009, внесена от Ramón Pena Bertolin, с испанско 
гражданство, от името на Сдружение на жителите на Joan Prim, относно 
строителна дейност в парк в Реус

Петиция 1243/2009, внесена от Ramón Penya, с испанско гражданство, от 
името на Сдружение на жителите на Joan Prim, относно строителна 
дейност в парка в Reus

1. Резюме на петиция 1130/2009

Вносителят настоява за възстановяване на щетите, нанесени на жилища в резултат на 
строителна дейност в Barranco de Escorial. Вследствие на лошо строителство тези 
жилища са засегнати от галерии с подпочвени води. Вносителят иска строителната 
дейност в Parque del Velódromo в Реус да бъде преустановена. Според вносителя тази 
строителна дейност се извършва в парк, който е изграден със средства от Европейския 
фонд за регионално развитие.

Резюме на петиция 1243/2009

Вносителят на петицията настоява за възстановяване на щетите, нанесени на жилища в 
резултат на строителна дейност в Barranco de Escorial, които вследствие на лошо 
строителство са засегнати от галерии с подпочвени води.

2. Допустимост

Петиция 1130/2009 обявена за допустима на 25 ноември 2009 г.
Петиция 1243/2009 обявена за допустима на 8 декември 2009 г.
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Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Петициите

Петицията се отнася за дейности по благоустройство, извършвани в областта Barranco 
del Pedret и съфинансирани със средства от фондовете на ЕС. Тези дейности по 
благоустройство, включващи превръщането на пустееща земя в зелена площ, са довели 
до значително повишаване стойността на земята.

Според петицията благоустройството е подобрило качеството на живот на местните 
жители. Накрая общината е продала благоустроения терен на частен инвеститор за 
строеж на 350 нови къщи.

Вносителят на петицията твърди, че главният градоустройствен план, съгласно който са 
построени тези къщи, не отговаря на изискванията за управление на Кохезионния фонд 
(КФ), тъй като частен инвеститор се е облагодетелствал от подобренията, извършени в 
рамките на проект, съфинансиран със средства от КФ. Вносителят твърди също, че 
законите в сферата на благоустройството и опазването на околната среда са нарушени, 
с което са засегнати 700 съществуващи в района къщи (Paseo Prim nº 35, 37, 39, 41, 43 и 
Calle Borraful n° 4, 6, и 8).

Вносителят твърди в частност, че между новите и съществуващите вече къщи не е 
оставено достатъчно място, с което е бил ограничен достъпът на службите за спешна 
помощ до последните. Освен това, според вносителя основите на новите къщи са 
прекалено дълбоки и се доближават твърде много до местния водоносен пласт, 
причинявайки вреди на старите къщи (пукнатини по стените и подовете, както и 
разширяване на фугите).

Тъй като вносителят е на мнение, че са допуснати редица нарушения на националното 
законодателство и на законодателството на ЕС, той желае да бъде инициирано 
проучване по отношение на строежа на тези 350 къщи на терен, благоустроен 
посредством проект, съфинансиран със средства от КФ. Вносителят желае компенсации 
за понесените щети, както и незабавно прекратяване на строителните работи и 
разрушаване на къщите.

Наблюдения на Комисията

В рамките на Кохезионния фонд за 1994–1999 г., с Решение C(1998) 1836 Комисията е 
одобрила група проекти в сферата на градоустройството в Cataluña. Общият размер на 
финансирането, предоставено от ЕС за тези проекти, е 3 170 911 евро. Проект № 3, 
„Encauzamiento del barranco del Pedret en Reus“, е предвиждал изграждането на колектор 
за дъждовна и остатъчна вода в зоната между магистрала Ruidoms (T-310) и пустеещите 
земи в El Escorial. Целта е била да се почисти и окончателно да се обхване изтичането 
на вода, за да се даде възможност за бъдещо благоустройство на района и част от този 
район да се превърне в зелена площ или градски парк. 
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Окончателният доклад е получен на 2 юли 2003 г., като бенефициентът е потвърдил, че 
целите на проекта са били постигнати.

По отношение на твърдението, че се застроява терен, който е бил благоустроен 
посредством съфинансиране със средства от европейски фондове, в своя окончателен 
доклад испанските органи заявяват, че извършените работи отговарят на поставените 
цели и на всички изисквания съгласно решението, с което е предоставено финансовото 
подпомагане. Комисията е изплатила средствата въз основа на информацията, указана 
във всички необходими за приключването на проекта документи (описание на 
извършената работа, подробен списък на разходите, мерки за осигуряване на 
информираност на обществеността, сертификат за съответствие на извършените работи 
с решението за финансиране, оценка на резултатите и т. н.).

Общият размер на помощта на ЕС за този проект е в размер на 377,836 евро, като 
общинските органи са получили тази сума на 16 септември 2003 г.

По отношение на твърдението за нарушение на градоустройствените правила във 
връзка с безопасността и възможността за достъп на службите за спешна помощ 
Европейската комисия не е компетентна да изрази становище. Комисията препоръчва 
на вносителя да потърси правосъдие в националните съдилища.

Относно евентуалното нарушение на законите в областта на опазването на околната 
среда и по-специално неспазването на минимално разрешеното разстояние между 
основите на сградите и водоносния пласт, следва да се отбележи, че в 
законодателството на ЕС за опазването на околната среда не се съдържат разпоредби 
относно разстоянието до водоносния пласт. Следователно в случай на нарушение на 
националното законодателство в тази сфера въпросът следва да се отнесе до 
компетентния национален или регионален орган.

Освен това вносителят е подал жалба и до Европейската служба за борба с измамите 
(ЕСБИ) и до Европейския омбудсман. В писмо от 22.12.2008 г.  ЕСБИ е направил 
заключение, че не може да се установи каквато и да било измама или отклонение от 
нормата. Европейският омбудсман (който е приключил разглеждането на случая на 9 
юни 2009 г.) е направил заключение, че няма основания за завеждане на дело.

Предвид информацията, предоставена от вносителя на петицията, и заключенията, 
направени от ЕСБИ и Европейския омбудсман, Европейската комисия стигна до 
заключението, че не е установено отклонение от нормата.

Заключение

Предвид гореизложеното няма основания да се счита, че е налице нарушение на 
законодателството на ЕС и по-специално на Регламент 1164/94 за създаване на 
Кохезионен фонд.


