
CM\838828PL.doc PE452.713

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

10.11.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1130/2009, którą złożył Ramón Pena Bertolin (Hiszpania) w imieniu 
stowarzyszenia mieszkańców Joan Prim, w sprawie robót budowlanych 
realizowanych w parku w Reus

Petycji 1243/2009, którą złożył Ramon Penya (Hiszpania) w imieniu 
stowarzyszenia mieszkańców Joan Prim, w sprawie prac budowlanych 
prowadzonych w parku w Reus

1. Streszczenie petycji 1130/2009

Składający petycję prosi o naprawienie szkód wyrządzonych w budynkach mieszkalnych 
w wyniku prowadzenia robót budowlanych w Barranco de Escorial. Na skutek wadliwej 
konstrukcji domy te ulegają podtopieniu przez wody podziemne. Prosi o wstrzymanie robót 
budowlanych prowadzonych w parku w Reus. Według składającego petycję roboty 
budowlane prowadzi się w parku założonym przy wykorzystaniu funduszy EFRR.

Streszczenie petycji 1243/2009

Składający petycję domaga się naprawienia powstałych w domach szkód spowodowanych 
pracami budowlanymi w Barranco de Escorial, informując, że w efekcie wadliwej konstrukcji 
na budynki te oddziałują pokłady wód podziemnych.

2. Dopuszczalność

Petycja 1130/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2009 r.
Petycja 1243/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2009 r.

Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Petycje

Petycja dotyczy współfinansowanych przez UE prac budowlanych na obszarze Barranco del 
Pedret. W wyniku prac, które polegały między innymi na przekształceniu nieużytków w 
tereny zieleni, wartość tego terenu miała jakoby wzrosnąć.

Składający petycję twierdzi, że celem prac na tym terenie była poprawa jakości życia 
lokalnych mieszkańców. Ostatecznie gmina sprzedała zagospodarowany teren prywatnemu 
inwestorowi pod budowę 350 nowych domów.

Składający petycję uważa, że główny plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie 
którego zbudowano te domy, jest niezgodny z zasadami zarządzania środkami z Funduszu 
Spójności (FS), ponieważ prywatny inwestor skorzystał na udogodnieniach wprowadzonych 
w ramach projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z funduszu. Twierdzi on 
również, że mogło dojść do naruszenia prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego i 
ochrony środowiska naturalnego, ze szkodą dla 700 już istniejących okolicznych domów 
(Paseo Prim nr 35, 37, 39, 41, 43 oraz Calle Borraful nr 4, 6 i 8).

Składający petycję uważa zwłaszcza, że nowe domy zostały wybudowane zbyt blisko 
stojących już budynków mieszkalnych, co ograniczyło możliwość dojazdu służb 
ratowniczych do starszych budynków. Utrzymuje on ponadto, że fundamenty nowych 
budynków znajdują się zbyt głęboko i tym samym zbyt blisko warstwy wodonośnej, co 
powoduje uszkodzenia starych domów (pęknięcia w ścianach i podłodze jak również 
naruszenie konstrukcji budynku).

Składający petycję uważa, że prawo UE oraz prawo krajowe zostały wielokrotnie naruszone. 
W związku z tym domaga się przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego budowy 
350 domów na terenie zagospodarowanym dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności.
Domaga się on również zadośćuczynienia za wyrządzone szkody, natychmiastowego 
zaprzestania prac budowlanych oraz wyburzenia nowych budynków.

Uwagi Komisji

W ramach zarządzania Funduszem Spójności na lata 1994–1999 Komisja przyjęła decyzję 
C(1998) 1836 zatwierdzającą projekty dotyczące rozwoju obszarów miejskich w Katalonii.
UE przeznaczyła na ten cel łącznie 3 170 911 euro. W ramach projektu nr 3, „Encauzamiento 
del barranco del Pedret en Reus”, przewidywano wybudowanie między autostradą Ruidoms 
(T-310) a nieużytkami w El Escorial zbiornika na deszczówkę i na nadmierną ilość wody w 
okolicy. Celem projektu było oczyszczenie i całkowite przykrycie strumyka, co pozwoliłoby 
na późniejsze zagospodarowanie tej przestrzeni przez miasto oraz przekształcenie jej części w 
tereny zieleni lub park miejski.

W końcowym raporcie, który wpłynął w dniu 2 lipca 2003 r., beneficjent potwierdził, że cele 
te został osiągnięte.

Jeśli chodzi o zarzut prowadzenia prac budowlanych na terenie, który został 
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zagospodarowany z wykorzystaniem unijnych funduszy, hiszpańskie władze deklarują w 
końcowym raporcie, że prace budowlane są zgodne z założeniami projektu oraz ze 
wszystkimi wymogami wymienionymi w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej. Komisja 
uruchomiła płatność końcową na podstawie informacji zawartych we wszystkich 
wymaganych dokumentach (opis wykonanych prac, specyfikacja kosztów, opis działań 
informacyjnych, zaświadczenie o zgodności prac z decyzją o przyznaniu pomocy, ocena 
wyników prac itp.).

Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 377 836 euro. Pieniądze zostały 
przekazane gminie w dniu 16 września 2003 r.

Orzekanie w sprawie rzekomego naruszenia miejskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 
możliwości dojazdu służb ratunkowych nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji 
Europejskiej. Komisja radzi składającemu petycję zwrócenie się z tą sprawą do sądów 
krajowych.

Odnośnie do ewentualnego naruszenia prawa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, 
zwłaszcza niezachowania minimalnych odległości między fundamentami a warstwą 
wodonośną, w unijnym prawie w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego nie określono 
przepisów dotyczących odległości fundamentów od warstw wodonośnych. Kwestią 
naruszenia prawa krajowego w tym zakresie powinny się więc zająć właściwe sądy krajowe 
lub regionalne.

Ponadto składający petycję złożył skargę do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) oraz do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. W piśmie z 
dnia 22 grudnia 2008 r. OLAF poinformował, że nie dopatrzono się żadnych nadużyć 
finansowych ani nieprawidłowości. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zamknął 
sprawę w dniu 9 czerwca 2009 r., stwierdzając, że nie znalazł żadnych podstaw do wszczęcia
dochodzenia.

Na podstawie zarówno informacji otrzymanych od składającego petycję, jak i opinii OLAF-u 
i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Komisja Europejska stwierdza brak 
jakichkolwiek nieprawidłowości.

Wniosek

Na podstawie powyższych informacji nie można stwierdzić naruszenia prawa UE, zwłaszcza 
rozporządzenia nr 1164/94 ustanawiającego Fundusz Spójności.


