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Ramón Pena Bertolin, spanyol állampolgár által a Joan Prim Lakószövetség nevében 
benyújtott 1130/2009. számú petíció a reusi parkban végzett építési munkálatokról

Ramón Penya, spanyol állampolgár által a Joam Prim Lakószövetség nevében 
benyújtott, 1243/2009. számú petíció a reusi parkban végzett építési munkálatokról

1. Az 1130/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy javítsák ki a lakásokban keletkezett károkat, amelyeket a 
Barranco de Escorialban folyó építkezés hibás kivitelezése miatti vízbefolyások idéztek 
elő.Kéri, hogy állítsák le a reusi kerékpár-versenypálya körüli parkban folyó építkezést.A 
petíció benyújtója szerint az említett építkezésre egy olyan parkban kerül sor, amelynek 
létesítéséhez ERFA-forrásokat használtak fel.

Az 1243/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy javítsák ki a lakásokban keletkezett károkat, amelyeket a 
Barranco de Escorialban folyó építkezés hibás kivitelezése miatti beázások idéztek elő.

2. Elfogadhatóság

A 1130/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 25.
A 1243/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 8.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.



PE452.713v01-00 2/3 CM\838828HU.doc

HU

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíciók
A petíció az EU forrásaiból társfinanszírozott, a Barranco del Pedret környékén folytatott 
városrehabilitációs munkálatok sorozatára hivatkozik. Az egy parlagon hagyott terület 
zöldterületté való átalakítását magában foglaló rehabilitáció eredményeként a terület értéke 
jelentős mértékben megnövekedhetett volna.

A petíció szerint a rehabilitáció a helyi lakosság életminőségének javítására irányult. Az 
önkormányzat végül eladta a feljavított területet egy magánbefektetőnek, aki 350 új házat 
kívánt építeni rajta.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az a városrendezési terv, amely szerint ezek a házak 
épültek, sérti a Kohéziós Alap (KA) gazdálkodási szabályait, mivel a KA 
társfinanszírozásából elért fejlesztésekből végül egy magánbefektető profitált. Azt is állítja, 
hogy valószínűleg megsértették a vonatkozó városrendezési és környezetvédelmi 
jogszabályokat is, ami 700, már meglévő, a területen található házat érint (Paseo Prim 35., 
37., 39., 41., 43. sz. és Calle Borraful 4., 6. és 8. sz.).

A petíció benyújtója különösen azt állítja, hogy nem hagytak elegendő helyet az új házak és a 
már meglévők között, ami korlátozza a vészhelyzeti szolgálatoknak az utóbbiakhoz való 
eljutását. A petíció benyújtója szerint emellett az új házak alapja túl mélyre nyúlik, közel a 
regionális vízzáró réteghez, és ez károkat (a falak és födémek repedését, valamint az 
illesztések megdagadását) okoz a régi házakban.

Mivel a petíció benyújtója úgy véli, hogy számos alkalommal megsértették az európai uniós 
és a nemzeti jogszabályokat, ezért a KA segítségével társfinanszírozott projekt keretében 
rehabilitált területen elhelyezkedő 350 ház építésével kapcsolatos vizsgálat indítását kéri.
Emellett a károk megtérítését, a munkálatok haladéktalan felfüggesztését és a házak bontását 
is kéri.

A Bizottság észrevételei

Az 1994–1999. évi Kohéziós Alap keretében a Bizottság a C(1998) 1836 határozattal 
jóváhagyta a cataluñai városfejlesztés területén megvalósítani kívánt projektcsoportot. A 
projektcsoport részére biztosított európai uniós hozzájárulás teljes összege 3 170 911 EUR 
volt. A 3. számú, „Encauzamiento del barranco del Pedret en Reus” című projekt előirányozta 
a ruidomsi autóút (T-310) és az El Escorial-i parlagon hagyott terület között létesítendő, a 
csapadékvíz és a háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló tározó megépítését. A cél egy patak 
megtisztítása és végleges lefedése volt annak érdekében, hogy lehetővé váljon a terület 
városfejlesztése és a terület egy részének zöldterületté vagy városi parkká alakítása.

A végleges jelentés 2003. július 2-án érkezett meg, és a kedvezményezett megerősítette, hogy 
a célkitűzéseket elérték.

Ami azt az állítást illeti, hogy olyan területen került sor városfejlesztésre, amelynek 
továbbfejlesztése az európai alapokból történő társfinanszírozással valósult meg, a spanyol 
hatóságok a végleges jelentésben kijelentik, hogy a munkálatok a célkitűzéseknek és a 
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támogatást odaítélő határozat valamennyi feltételének megfeleltek. A Bizottság a pénzt a 
záráshoz kötelezően szükséges valamennyi dokumentumban megjelenő információ (a 
munkálatok leírása, költségek lebontása, a nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések, a 
munkálatok finanszírozási határozatnak való megfelelőségének tanúsítása, az eredmények 
értékelése stb.) alapján fizette ki.

A projekt teljes európai uniós támogatása 377 836 EUR volt, amelyet 2003. szeptember 16-án 
kaptak meg a városi hatóságok.

Ami a városi előírásoknak a biztonsággal és a vészhelyzeti szolgálatok általi 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos állítólagos megsértését illeti, az Európai Bizottság nem 
illetékes abban, hogy állást foglaljon. A Bizottság azt javasolja a petíció benyújtójának, hogy 
próbáljon a nemzeti bíróságoktól jogorvoslatot kérni.

Ami a környezetvédelmi jog esetleges – különösen az épületek alapjai és a vízzáró réteg 
közötti minimumtávolság figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos – megsértését illeti, az EU 
környezetvédelmi joga semmilyen rendelkezést nem tartalmaz a vízzáró rétegektől való 
távolságokra vonatkozóan. Az e kérdéssel kapcsolatos nemzeti jogszabály megsértését az 
illetékes nemzeti vagy regionális szervnél kell bejelenteni.

Emellett a petíció benyújtója kérelmet nyújtott be az Európai Csaláselleni Hivatalhoz (OLAF) 
és az Európai Ombudsmanhoz is. Az OLAF (2008.12.22-i) levelében megállapította, hogy 
nem található sem csalás, sem szabálytalanság nyoma. Az Európai Ombudsman (aki 2009. 
június 9-én zárta le az ügyet) megállapította, hogy az ügy megnyitása megalapozatlan.

Figyelembe véve a petíció benyújtójától, valamint az OLAF-tól és az Európai Ombudsmantól 
kapott információkat, az Európai Bizottság megállapítja, hogy nem állapítható meg 
szabálytalanság.

Következtetés

Figyelembe véve a fentieket, nem lehet megállapítani az Európai Unió jogszabályainak, 
különösen a Kohéziós Alapot létrehozó 1164/94 rendeletnek a megsértését.


