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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1130/2009 af Ramón Pena Bertolin, spansk statsborger, for 
beboerorganisationen Joan Prim, om anlægsarbejde udført i en park i Reus

Andragende 1243/2009 af Ramón Penya, spansk statsborger, for Joan Prim-
beboersammenslutningen, om byggearbejde, der udføres i en park i Reus

1. Sammendrag af andragende 1130/2009

Andrageren anmoder om, at der bliver rettet op på de skader, som har berørt flere boliger, i 
forbindelse med anlægsarbejdet i flodområdet Barranco de Escorial. Boligerne udsættes for 
voldsomme vandmængder som følge af mangelfuldt arbejde. Andrageren anmoder om en 
standsning af anlægsarbejdet i parken Reus. Ifølge andrageren gennemføres dette 
anlægsarbejde i en park, der har modtaget støtte fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU).

Sammendrag af andragende 1243/2009

Andrageren anmoder om, at skaden på huse, der berøres af byggearbejdet i Barranco de 
Escorial, bliver udbedret, idet han anfører, at disse huse som følge af mangelfuld 
konstruktion, påvirkes af grundvandet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragende 1130/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 
2009).
Andragende 1243/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den8. december 
2009).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andragenderne

Andragendet henviser til en række bymæssige renoveringer, som er medfinansieret med EU-
midler, og som er foregået i området Barranco del Pedret. Som følge af disse renoveringer, 
der omfatter omdannelsen af et uopdyrket jordområde til grønt område, skulle der ske store 
værdistigninger i området.

Ifølge andragendet skulle renoveringerne forbedre de lokale indbyggeres livskvalitet. Det 
endte med, at kommunen solgte det forbedrede område til en privat investor, som ville bygge 
350 nye huse.

Andrageren hævder, at lokalplanen, som disse huse blev bygget efter, er i strid med 
forvaltningsbestemmelserne for Samhørighedsfonden, eftersom en privat investor endte med 
at drage fordel af forbedringer, som var sket gennem et projekt, der blev medfinansieret af 
Samhørighedsfonden. Han hævder desuden, at by- og miljølovgivningen kan være blevet 
overtrådt, hvilket ville påvirke 700 allerede eksisterende huse i området (Paseo Prim nr. 35, 
37, 39, 41 og 43 samt Calle Borraful nr. 4, 6 og 8).

Andrageren hævder i særdeleshed, at der ikke er plads nok mellem de nye huse og de allerede 
eksisterende huse, hvilket begrænser udrykningskøretøjers adgang til sidstnævnte. Ydermere 
er de nye huses fundamenter ifølge andrageren for dybe og for tæt på det regionale 
grundvandsmagasin, hvilket medfører skader på de gamle huse (revner i mure og gulve samt 
samlinger, der buler ud).

Andrageren mener, at der er sket en række overtrædelser af EU-lovgivning og den nationale 
lovgivning, og anmoder derfor om, at der indledes en undersøgelse af opførelsen af de 350 
huse på et område, der er blevet renoveret gennem et projekt, som er medfinansieret af 
Samhørighedsfonden. Han kræver derudover erstatning for skaderne, øjeblikkelig afbrydelse 
af arbejdet og nedrivning af husene.

Kommissionens bemærkninger

Under Samhørighedsfonden 1994-1999 godkendte Kommissionen med beslutning C(1998) 
1836 en gruppe projekter vedrørende byudvikling i Catalonien. Det samlede EU-bidrag til 
denne gruppe projekter var 3.170.911 euro. Projekt nr. 3, "Encauzamiento del barranco del 
Pedret en Reus", indeholdt opbygningen af en opsamlingsbeholder til regn- og spildevand 
mellem Ruidomsmotorvejen (T-310) og det uopdyrkede område El Escorial. Formålet var at 
rense og definitivt dække et vandløb for at give mulighed for fremtidig byudvikling i området 
og at gøre den del af området til grønt område eller bypark.
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Den endelige rapport blev modtaget den 2. juli 2003, og støttemodtageren bekræftede, at 
målene var blevet nået.

Med hensyn til påstanden om, at der er sket byudvikling på jord, der var blevet opgraderet 
gennem medfinansiering med EU-midler, erklærer de spanske myndigheder i den endelige 
rapport, at arbejdet var i overensstemmelse med formålene og alle forudsætninger i den 
beslutning, hvormed støtten var blevet godkendt. Kommissionen udbetalte midlerne på 
baggrund af de oplysninger, der forelå i alle de obligatoriske dokumenter (beskrivelse af 
arbejdet, udspecificering af omkostninger, PR-tiltag, attest om, at arbejdet var i 
overensstemmelse med beslutningen om støtte, evaluering af resultater osv.).

Den samlede EU-støtte til projektet var 377.836 euro, som de lokale myndigheder modtog den 
16. september 2003.

For så vidt angår den påståede overtrædelse af de bymæssige bestemmelser i forhold til 
sikkerhed og udrykningskøretøjers adgang har Kommissionen ikke kompetence til at tage 
stilling hertil. Kommissionen anbefaler, at andrageren forsøger at opnå retfærdighed ved de 
nationale domstole.

Med hensyn til den mulige overtrædelse af miljølovgivningen, særligt den manglende 
overholdelse af minimumsafstanden mellem bygningsfundamenterne og 
grundvandsmagasinet, findes der i EU's miljølovgivning ingen bestemmelser for afstande til 
grundvandsmagasiner. Overtrædelser af national lovgivning på dette område skal derfor 
indbringes for den kompetente nationale eller regionale myndighed.

Andrageren har desuden indsendt en klage til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
(OLAF) og til Den Europæiske Ombudsmand. OLAF konkluderede (i skrivelse af 22. 
december 2008), at der ikke kunne påvises svig eller uoverensstemmelser. Den Europæiske 
Ombudsmand (som lukkede sagen den 9. juni 2009) konkluderede, at der ikke var noget 
grundlag for at indlede en sag.

Idet der tages højde for både de oplysninger, som andrageren har anført, og konklusionerne 
fra OLAF og Den Europæiske Ombudsmand, konkluderer Kommissionen, at der ikke kan 
påvises uoverensstemmelser. 

Konklusion

I lyset af ovenstående er det ikke muligt at konkludere, at der er sket overtrædelser af EU-
lovgivningen, navnlig forordning (EF) nr. 1164/94 om oprettelse af Samhørighedsfonden."


