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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0877/2012, του Francisco da Conceição Norte, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης των κατοίκων του Bom Sucesso για την 
προστασία της λίμνης Óbidos «The Bom Sucesso Residents’ Association for 
the Protection of Lake Óbidos», η οποία συνοδεύεται από τρεις υπογραφές, 
σχετικά με την εικαζόμενη κατεδάφιση δύο δεξαμενών νερού, η κατασκευή 
των οποίων έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πόλη 
Bom Sucesso, στην περιοχή Óbidos της Πορτογαλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στην απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής 
Óbidos (Πορτογαλία) να προβεί στην κατεδάφιση δύο δεξαμενών νερού η κατασκευή των 
οποίων χρηματοδοτήθηκε με κονδύλια της ΕΕ τη δεκαετία του 1990. Ο αναφέρων και τα 
υπόλοιπα μέλη της ένωσης κατοίκων της περιοχής δεν συμφωνούν με την εν λόγω απόφαση, 
ισχυριζόμενοι ότι δεν υφίσταται σαφής λόγος για την ενέργεια αυτή και ότι, δεδομένης της 
οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Θα ήθελε να 
πληροφορηθεί εάν υπάρχει τρόπος να αποτραπεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, 
δεδομένου ότι για την ολοκλήρωση των έργων αυτών, το κόστος των οποίων ανήλθε σε πάνω 
από 1 εκατομμύριο ευρώ, χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν από την «Comissão de coordenação e 
desenvolvimento regional do Centro», φαίνεται ότι ο πληθυσμός της εν λόγω περιοχής έχει 
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αυξηθεί σημαντικά και οι συγκεκριμένοι υδατόπυργοι δεν διαθέτουν πλέον επαρκή 
χωρητικότητα για να ανταποκριθούν σε αυτήν την αύξηση του πληθυσμού. 

Για τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 1994-
1999, καθώς και κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο, δεν υπάρχουν εφαρμοστέες 
διατάξεις αντοχής και, κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες διαθέτουν το δικαίωμα να 
χρησιμοποιήσουν τους υδατόπυργους όπως επιθυμούν και να επιλέξουν τη λύση που 
θεωρούν ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους όσον αφορά την ύδρευση.

Για τους νέους υδατόπυργους που κατασκευάστηκαν δεν χρησιμοποιήθηκε χρηματοδότηση 
από την ΕΕ.

Συμπέρασμα

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά το 
εν λόγω ζήτημα.


