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Botošanio mieste, Rumunijoje, kurią pateikė Rumunijos pilietis C. E.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo, kad per Sanglaudos fondą, įgyvendinant 2007–2013 m. 
Aplinkosaugos veiksmų programą, 3 prioritetinę kryptį, Europos Sąjunga skirtų didelę dalį 
lėšų miesto centrinės šildymo sistemos remontui Botošanio mieste. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad ES valdžios institucijų teikiami duomenys neatitinka tikrovės ir kad įmonė 
SC Modern Calor Sa netinkamai naudoja lėšas. Todėl peticijos pateikėjas prašo, kad 
Parlamentas išnagrinėtų šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Botošanio miesto vietos valdžios institucijų pateikti 
duomenys, siekiant pagrįsti pagal Aplinkosaugos veiksmų programą miesto šildymo sistemos 
remontui skirtas lėšas, nebuvo tikslūs. Jis ginčija pridėtinę investicijų vertę, nes vartotojų 
skaičius yra mažesnis, nei nurodė valdžios institucijos, be to, jo teigimu, ši sistema 
konkuruoja su atskiromis šildymo sistemomis.

Komisijos pastabos

Botošanio miesto šildymo sistemos remonto projektas iš tiesų bendrai finansuojamas iš 
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Sanglaudos fondo lėšų ir pagal Aplinkosaugos veiksmų programą. Pagrindinis tokių 
investicijų tikslas yra užtikrinti, kad naudojama šildymo sistema atitiktų Europos aplinkos 
kokybės ir išmetamų teršalų kiekio standartus.

Remiantis atitinkamais galiojančiais reglamentais, pagal sanglaudos politiką teikiamą paramą 
pasidalijamojo valdymo principu valdo Europos Komisija ir valstybės narės. Šis projektas, 
kurio bendra vertė yra 30 mln. EUR, nelaikomas didelių investicijų projektu, todėl paraišką 
įvertino tik nacionalinės valdžios institucijos.

Vis dėlto, remiantis Aplinkosaugos veiksmų programos vadovaujančiosios institucijos 
pateikta informacija, atlikta ekonominė projekto analizė siekiant įvertinti kitus galimus 
techninius sprendimus, įskaitant atskirų šildymo sistemų naudojimą. Šie bandymai atlikti 
remiantis paramos gavėjo ir samdytų tarpininkų pateikta informacija.

Išvados

Atsižvelgdamos į pirmiau išdėstytą informaciją, Komisijos tarnybos ragina peticijos pateikėją 
perduoti visus skundus tiesiogiai Aplinkosaugos veiksmų programos vadovaujančiajai 
institucijai Rumunijoje.“


