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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0889/2011 af Stefania Giro, italiensk statsborger, om anlæggelse af 
en marina i byen Rovigo (Italien) og europæisk finansiering

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at eventuelle europæiske midler ikke er blevet korrekt anvendt i 
forbindelse med anlæggelsen af en marina i byen Rovigo. I dag synes havnen at være mere 
eller mindre forladt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

"Kommissionens bemærkninger

Kommissionens tjenestegrene har anmodet den myndighed, der forvalter programmet for 
Venetoregionen 2000-2006, om at undersøge de reelle forhold omkring det pågældende 
projekt samt dets overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser.

Forvaltningsmyndigheden bekræftede, at anlægsarbejdet var korrekt gennemført i 
overensstemmelse med de endelige planer, at det var blevet kontrolleret af de kompetente 
tjenestegrene, og at det følgelig var blevet godkendt i programmet for Venetoregionen 2000-
2006.

Gennem en attest udstedt den 30. juni 2009 erklærede Rovigo kommunes tekniske kontor 
(Ufficio Tecnico del Comune), at anlægget som helhed kunne tages i anvendelse. Det 
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attesterede navnlig, at anløbskajerne, "klubhuset" og bådehuset var korrekt udført i 
overensstemmelse med den endeligt godkendte plan. 

Opmærksomheden henledes på følgende forhold:

- Der er ikke opført ophalerbeddinger, fordi dette ikke var foreneligt med terrænets hældning, 
en faktor, der ikke kunne forudses i udviklingsfasen. Projektet blev ændret med en variant, 
ifølge hvilken der skulle anvendes en kran i stedet for ophalerbeddinger. Indkøbet af en kran 
var ikke medtaget i projektet, fordi omkostningerne ikke kunne godkendes under DOCUP 
Veneto 2000-2006. Rovigo kommune meddelte forvaltningsmyndigheden, at kranen var 
blevet indkøbt direkte af stedets forvalter.

- Hvad angår bådehuset, var det under udviklingen af projektet (i såvel den indledende som 
den endelige fase) ganske rigtigt planlagt at opføre et større overdækket område. Dette blev 
opgivet af budgethensyn i forbindelse med godkendelsen af det endelige projekt.

- Med hensyn til antallet af opførte anløbspladser, svarer det til projektet. I realiteten medførte 
en ændring af projektet, at adgangen til anløbspladserne blev lavet om, og at der kun benyttes 
en anløbsplads i stedet for de tre, der var planlagt. 

- Projektet omfattede ikke offentlig belysning.

- Hvad angik indgangsporten, er en sådan ikke blevet installeret efter officiel anmodning fra 
kommunen, fordi selskabet Interporto fra Rovigo agtede at anlægge en parkeringsplads i 
nærheden af indgangen. 

Og endelig, hvad angår forvaltningen af anlægget, offentliggjorde Rovigo kommune en 
udbudsbekendtgørelse den 6. juli 2009 vedrørende bevillingen til forvaltning af anlægget. Da 
der ikke indløb nogen tilbud, overdrog kommunen forvaltningen til en nonprofit 
kanosejlerorganisation. I slutningen af 2011 vedtog kommunen også at installere 
vandsportklubben "Circolo Nautico Porta Mare" for at forbedre det færdige anlægs 
modtagelseskapacitet og gøre det mere attraktivt for turister.

Konklusion

På grundlag af ovennævnte oplysninger kan Kommissionen derfor ikke imødekomme 
andragerens anmodning."


