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Tárgy: Stefania Giro olasz állampolgár által benyújtott 0889/2011. számú petíció a 
rovigói (Olaszország) jachtkikötő kivitelezéséről és az uniós finanszírozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a rovigói kikötő kivitelezése során a feltételezett uniós 
forrásokat nem rendeltetésszerűen használták fel. Jelenleg a kikötő csak félig kihasznált.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság szolgálatai tájékoztatást kértek a Veneto régió 2000–2006-os programjáért felelős 
irányító hatóságától a szóban forgó projekt valódi állapotáról és a hatályos közösségi 
rendelkezéseknek való megfeleléséről.

Az irányító hatóság megerősítette, hogy a projektet szabályszerűen, a végleges tervezetnek 
megfelelően hajtották végre, hogy azt az illetékes hatóságok ellenőrizték, és ennek 
következtében az bekerült Veneto régió 2000–2006-os programjába.

2009. június 30-i tanúsítványában Rovignio város műszaki hivatala (Ufficio Tecnico del 
Comune) az elkészült kikötő teljes egészét rendelkezésre állónak nyilvánította. A műszaki 
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hivatal egészen pontosan azt állapította meg, hogy az egyes kikötőhelyeket, a „klubháznak” 
nevezett épületet és a hajók védelmét szolgáló hangárt a jóváhagyott végleges tervezetnek 
megfelelően kivitelezték.

Le kell szögezni a következőket:

– A hajók partra húzásához használt csúsztatópályákat nem készítették el, mert kialakításuk 
nem felelt meg a helyszín lejtőviszonyainak, amit a tervezés során nem lehetett előre látni. E 
változtatás jóváhagyásakor a projektnek egy olyan változatát fogadták el, amely a 
csúsztatópályák helyett egy daru alkalmazását javasolja. A projektben a daru megvásárlása 
nem szerepelt, mivel annak ára nem felelt meg a Veneto régióra vonatkozó 2000–2006-os 
program feltételeinek. Rovigni önkormányzata tájékoztatta az irányító hatóságot arról, hogy a 
darut a kikötő üzemeltetője vásárolta meg.

- Ami a hangárt illeti, a projekt kidolgozása során (az előkészítési és a végső fázisban) egy 
nagyméretű, fedett terület szerepelt a tervek között. Ezt az elképzelést költségvetési okokból a 
projekt végrehajtásának engedélyezése során törölték.  

– A kikötőhidak száma megfelel a projekt tervezetében leírtaknak. A projekt egyik változata 
módosította a kikötőhelyekhez történő lejutás módját, és a három tervezett lejárat helyett csak 
egy épült meg.

A projektben nem szerepelt semmilyen közvilágítás.

– A bejáratot alkotó kaput az önkormányzat hivatalos kérésére nem építették meg, mivel az 
Interporto de Rovigno nevű vállalat parkolót tervez építeni a bejárat közelében.

Végezetül ami a létesítmény kezelését illeti, Rovigno város önkormányzata  2009. július 6-án 
ajánlati felhívást tett közzé a létesítmény kezelésére. Mivel nem érkezett ajánlat, az 
önkormányzat a helyszín kezelését átadta egy kenusporttal foglalkozó non-profit 
szervezetnek. 2011 végén az önkormányzat úgy határozott, hogy az elkészült projekt 
befogadóképességének és idegenforgalmi kapacitásának növelése érdekében a „Circolo 
Nautico Porta Mare” elnevezésű szervezetnek is helyet ad a létesítményben.

Következtetés

A fenti információk alapján a Bizottság a petíció benyújtójának kérését nem tudja érdemben 
figyelembe venni.


