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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1130/2009 dėl viename Reuso parkų atliekamų darbų, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Ramón Pena Bertolin Joan Prim gyventojų 
asociacijos vardu

Peticija Nr. 1243/2009 dėl viename Reuso parkų atliekamų darbų, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Ramón Penya Joan Prim gyventojų asociacijos 
vardu

1. Peticijos Nr. 1130/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas prašo, kad būtų ištaisyta gyvenamiesiems būstams dėl statybos darbų 
Barranco de Escorial padaryta žala. Šie būstai nukentėjo dėl požeminio vandens galerijų, nes 
statybos darbai atlikti nekokybiškai. Jis taip pat prašo sustabdyti statybos darbus Reuso 
velodromo parke. Anot peticijos pateikėjo, šie statybos darbai atliekami parke, kuriam buvo 
skirta Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.

Peticijos Nr. 1243/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas prašo, kad būtų ištaisyta gyvenamiesiems būstams dėl statybos darbų 
Barranco de Escorial padaryta žala, jis teigia, kad šie būstai nukentėjo dėl požeminio vandens 
galerijų, nes statybos darbai atlikti nekokybiškai.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1130/2009 paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 25 d.
Peticija Nr. 1243/2009 paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 8 d.
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Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticijos

Peticija siejama su bendrai ES lėšomis finansuojama miesto renovacija, atliekama Barranco 
del Pedret vietovėje. Dėl šios renovacijos, į kurią įtrauktas dykvietės pavertimas žaliąja zona, 
žemės vertė gerokai padidėjo.

Pasak peticijos pateikėjo, ši renovacija skirta vietos gyventojų gyvenimo kokybei pagerinti. 
Galiausiai savivaldybė pardavė paruoštą žemę privačiam investuotojui, kad jis pastatytų 
350 naujų būstų.

Peticijos pateikėjas teigia, kad patvirtinus miesto bendrąjį planą, kuriuo remiantis pastatyti šie 
būstai, pažeistos naudojimosi Sanglaudos fondu (SF) taisyklės, nes privatus investuotojas 
galiausiai gavo naudos iš patobulinimų, atliktų įgyvendinant bendrai su SF finansuotą 
projektą. Jis taip pat teigia, kad galėjo būti pažeisti miesto ir aplinkos apsaugos įstatymai, o tai 
turėjo įtakos 700 anksčiau šioje vietovėje pastatytų būstų (Paseo Prim Nr. 35, 37, 39, 41, 43 ir 
Calle Borraful Nr. 4, 6 ir 8).

Visų pirma, peticijos pateikėjas tvirtina, kad tarp naujųjų ir anksčiau statytų būstų palikta 
nepakankamai erdvės, todėl ribojama pagalbos tarnybų galimybė pasiekti anksčiau statytus 
būstus. Be to, pasak peticijos pateikėjo, naujųjų būstų pamatai pernelyg giliai įkasti ir įleisti 
pernelyg arti regiono vandeningojo sluoksnio, todėl daroma žala seniesiems namams 
(atsiranda plyšių sienose ir grindyse, taip pat gilėja sandūros).

Kadangi peticijos pateikėjas mano, jog ne kartą pažeisti ES ir nacionalinės teisės aktai, jis 
prašo pradėti tyrimą dėl 350 būstų pastatymo vietovėje, kuri renovuota įgyvendinant bendrai 
su SF finansuotą projektą. Jis taip pat prašo atlyginti patirtą žalą, nedelsiant nutraukti darbus 
ir nugriauti naujuosius būstus.

Komisijos pastabos

Komisija savo sprendimu C(1998) 1836 patvirtino Katalonijos miesto plėtros projektų, iš 
dalies finansuotinų 1994–1999 m. Sanglaudos fondo lėšomis, grupę. Bendra ES parama 
projektų grupei buvo 3 170 911 EUR. Projekte Nr. 3 „Encauzamiento del barranco del Pedret 
en Reus“ numatyta tarp greitkelio Ruidoms (T–310) ir dykvietės El Escorial įrengti lietaus ir 
nuotekų kolektorių. Buvo siekiama visiškai išvalyti ir uždengti srautą, kad ateityje vietovėje 
būtų galima vykdyti miesto plėtrą ir jos dalį paversti žaliąja zona ar miesto parku.

Galutinė ataskaita gauta 2003 m. liepos 2 d., ir paramos gavėjas patvirtino, kad tikslai 
pasiekti.

Dėl teiginio, kad miesto plėtra vykdyta žemėje, kuri paruošta naudojantis bendro finansavimo 
iš Europos fondų lėšomis, galutinėje ataskaitoje Ispanijos valdžios institucijos tvirtina, kad 
darbai atitiko tikslus ir visus sprendime suteikti paramą nustatytus reikalavimus. Komisija 
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išmokėjo lėšas remdamasi visuose projektui užbaigti privalomuose dokumentuose (darbų 
aprašuose, sąnaudų paskirstyme, viešinimo priemonėse, darbų atitikties sprendimui skirti 
finansavimą pažymėjime, rezultatų vertinime ir t. t.) pateikta informacija.

Visa ES parama projektui buvo 377 836 EUR, ir ją savivaldybės institucijos gavo 2003 m. 
rugsėjo 16 d.

Dėl tariamo miesto reglamento pažeidimo, susijusio su sauga ir galimybe gauti pagalbos 
tarnybų paslaugas, Europos Komisija neturi kompetencijos savo pozicijai pareikšti. Komisija 
galėtų rekomenduoti peticijos pateikėjui bandyti reikalauti teisingumo nacionaliniuose 
teismuose.

Dėl galimo aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimo, visų pirma dėl mažiausio atstumo tarp 
pastatų pamatų ir vandeningojo sluoksnio nesilaikymo, ES aplinkos apsaugos teisės aktuose 
nėra jokių nuostatų, kuriose apibrėžiamas atstumas iki vandeningųjų sluoksnių. Todėl 
nacionalinės teisės aktų pažeidimas šiuo klausimu turi būti sprendžiamas kompetentingoje 
nacionalinėje ar regioninėje institucijoje.

Be to, peticijos pateikėjas pateikė skundą Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir 
Europos ombudsmenui. 2008 m. gruodžio 22 d. laiške OLAF padarė išvadą, kad negalima 
nustatyti kokio nors sukčiavimo ar pažeidimo atvejo. Europos ombudsmenas, 2009 m. 
birželio 9 d. baigęs nagrinėti šį klausimą, padarė išvadą, kad nėra pagrindo pradėti bylą.

Atsižvelgdama tiek į peticijos pateikėjo suteiktą informaciją, tiek į OLAF ir Europos 
ombudsmeno išvadas, Europos Komisija daro išvadą, kad nenustatyta jokių pažeidimų.

Išvados

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, negalima daryti išvados, kad pažeisti ES teisės aktai, 
visų pirma Reglamentas (EB) Nr. 1164/94, kuriuo įsteigiamas Sanglaudos fondas.“


