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Tárgy: C.E. román állampolgár által benyújtott 1160/2011. számú petíció a romániai 
Botosán megyei jogú város hőszolgáltató rendszerének korszerűsítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy az Európai Unió a Környezeti Operatív Program (KOP) 
(2007–2013) 3. prioritási tengelye keretében, a Kohéziós Alapokból jelentős összegeket ítélt 
oda Botosán megyei jogú városnak a városi hőszolgáltató rendszer korszerűsítése céljából. A 
petíció benyújtója szerint az Európai Unió szervei által szolgáltatott adatok nem reálisak, és 
az SC Modern Calor Sa gazdasági társaság jogosulatlanul használja fel a pénzalapokat. Ezért 
a petíció benyújtója felkéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki a helyzetet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtójának állítása szerint pontatlanok azok az adatok, amelyeket a botosáni 
helyi önkormányzatok a „Környezetvédelem” operatív programból nyújtott finanszírozás 
igazolása érdekében mutattak be a városi hőszolgáltató rendszer korszerűsítéséhez. A petíció 
benyújtója vitatja a beruházás hozzáadott értékét, mivel az egyedi fűtési rendszerekkel 
párhuzamosan működő rendszert a hatóságok által megjelöltnél kevesebben használják.

A Bizottság észrevételei 



PE487.884v01-00 2/2 CM\899909HU.doc

HU

Botosán település városi hőszolgáltató rendszerének korszerűsítése valóban a 
„Környezetvédelem” operatív program keretében a Kohéziós Alap által társfinanszírozott 
projekt. Egy ilyen beruházás fő célja, hogy biztosítsa a meglévő fűtési rendszerek európai 
környezetvédelmi normáknak való megfelelőségét a kibocsátások tekintetében. 

A kohéziós politika alapján járó támogatást a vonatkozó rendeletekkel összhangban az 
Európai Bizottság és a tagállamok közötti megosztott irányítás szerint nyújtják. Az összesen 
mintegy 30 millió euró értékű projekt nem tekinthető jelentős beruházási projektnek, ezért a 
kérelmet kizárólag a nemzeti hatóságok bírálták el.

A „Környezetvédelem” program irányító hatósága által nyújtott tájékoztatás szerint azonban a 
projekt gazdasági elemzését az alternatív műszaki megoldások – beleértve az egyedi fűtési 
rendszerek általános alkalmazását is – felmérése érdekében elvégezték. Ezeket a 
szimulációkat a támogatás kedvezményezettje, illetve a megbízott tanácsadók által nyújtott 
tájékoztatás alapján végezték el. 

Következtetések

A fent említettekre tekintettel a bizottsági szolgálatok arra bátorítják a petíció benyújtóját, 
hogy panaszával forduljon közvetlenül a „Környezetvédelem” program romániai irányító 
hatóságához.


