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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1160/2011, którą złożyła C.E.  (Rumunia) w sprawie remontu systemu 
centralnego ogrzewania na obszarach miejskich w gminie miejskiej Botosani 
(Rumunia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że Unia Europejska przyznała w ramach Funduszu Spójności 
(program operacyjny „Środowisko” na lata 2007–2013, działanie priorytetowe nr 3) znaczące 
kwoty pieniędzy na remont miejskich systemów centralnego ogrzewania w gminie miejskiej 
Botosani. Składający petycję twierdzi, że dane przekazane UE przez władze nie są 
prawdziwe, zaś przedsiębiorstwo Company SC Modern Calor Sa niewłaściwie wykorzystuje 
fundusze. W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu o zbadanie tej 
sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję uważa, że dane przedstawione przez władze lokalne miasta Botosani 
w celu uzasadnienia finansowania z programu operacyjnego „Środowisko” remontu 
miejskiego systemu ogrzewania nie były dokładne. Sprzeciwia się on wartości dodanej na 
rzecz inwestycji, ponieważ liczba użytkowników jest niższa od tej zadeklarowanej przez 
władze i ponieważ stanowi ona konkurencję w stosunku do indywidualnych systemów 
ogrzewania.

Uwagi Komisji 
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Remont miejskiego systemu ogrzewania w mieście Botosani rzeczywiście jest 
przedsięwzięciem współfinansowanym z Funduszu Spójności w ramach programu 
operacyjnego „Środowisko”. Głównym celem takiej inwestycji jest zapewnienie zgodności 
istniejącego systemu ogrzewania z normami europejskimi dotyczącymi emisji. 

Zgodnie z właściwymi rozporządzeniami pomoc w ramach polityki spójności jest zapewniana 
w oparciu o zarządzanie dzielone pomiędzy Komisję Europejską i państwa członkowskie. 
Przedsięwzięcie o łącznej wartości 30 mln euro nie jest uznawane za dużą inwestycję 
i dlatego też wykonanie go przyznano wyłącznie władzom krajowym.

Jednakże, zgodnie z informacjami otrzymanymi od instytucji zarządzającej programem 
„Środowisko”, przedsięwzięcie poddano analizie ekonomicznej oceniającej alternatywne 
rozwiązania techniczne łącznie z wyborem powszechnych indywidualnych systemów 
ogrzewania. Takie symulacje przeprowadzano na podstawie informacji przekazanych przez 
beneficjenta i zatrudnionych konsultantów. 

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, służby Komisji zachęcają składającego petycję do 
zwracania się z jakimikolwiek skargami bezpośrednio do instytucji zarządzającej programem 
„Środowisko” w Rumunii.


