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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0548/2011, внесена от Octavian Radu, с румънско гражданство, 
относно унищожаване на зелени площи в Alba-Iulia, Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че правото на гражданите на Alba-Iulia на 
здравословна околна среда е било нарушено от местните органи, които използват 
фондове на ЕС за проект, започнат през 2009 г, който да „възстанови“ маршрутите в 
средновековния град Alba-Iulia, унищожавайки един парк и покривайки зоната с 
бетонна настилка. Вносителят желае Европейският парламент да провери как 
средствата на ЕС са били използвани за унищожаването на околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

В съответствие с принципа на споделено управление, който се използва за прилагане на 
политиката на сближаване, реализирането на съфинансирани проекти е отговорност на 
държавите членки. 

Това включва подбора на проекти, а националните управляващи органи трябва да 
действат в съответствие с принципите, определени в оперативната програма, и трябва 
да спазват съответните национални правила и правила на ЕС. Поради това вносителят 
на петицията се приканва да използва всички средства за правна защита, налични на 
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национално равнище.

Според информацията, предоставена на Комисията от съответните национални органи, 
проектът наистина е съфинансиран по Регионалната оперативна програма и той 
отговаря на всички правни изисквания относно опазването на околната среда. В 
допълнение управляващият орган също така информира Комисията, че градският съвет 
е провел голяма обществена информационна кампания (чрез публични дебати, преса, 
интернет информация и проучвания) преди началото на проекта. 

Заключение

Националните органи потвърждават, че проектът е получил всички необходими 
екологични разрешителни и че няма нарушаване на законодателството в областта на 
околната среда. 


