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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0877/2012, внесена от Francisco da Conceição Norte, с 
португалско гражданство, от името на „Сдружението на жителите на 
Бон Сусесо за защита на езерото Обидуш“, подкрепена от три подписа, 
относно предполагаемото разрушаване на два водни резервоара, 
финансирани от Европейския съюз, в района на Бон Сусесо, Обидуш, 
Португалия

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва решението на общинския съвет на Обидуш, Португалия, за 
разрушаване на два водни резервоара, финансиране със средства на ЕС през 90-те 
години на миналия век. Вносителят и останалите членове на сдружението на жителите 
не са съгласни с това решение, посочвайки, че не е налице ясна причина за него и че 
такова нещо е недопустимо във време на икономическата криза, която преживява 
страната. Би искал да знае дали има начин решението да не бъде приложено, вземайки 
предвид факта, че проектът на стойност над 1 милион евро е бил финансиран със 
средства на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2013 г.

Въз основа на информацията, получена от Комисията за регионална координация и 
развитие на Центъра (Comissão de coordenação e desenvolvimento regional do Centro), 
изглежда, че населението на района е нараснало значително и капацитетът на 
въпросните водни кули вече не е достатъчен, за да обслужва нуждите на нарасналото 
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население. 

За проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие през периода 
1994-1999 г., както и през периода преди това, не съществуват приложими разпоредби 
за дълготрайност и поради това собствениците са в правото си да разрушат кулите по 
собствено усмотрение и да изберат такова решение, което считат за най-подходящо от 
гледна точка на потребностите им от водоснабдяване.

Новопостроените водни кули не са финансирани от ЕС.
Заключение

Комисията не е в състояние да предприеме по-нататъшни действия по този въпрос.


