
CM\925893PL.doc PE504.282v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.1.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0877/2012, którą złożył Francisco da Conceição Norte 
(Portugalia), w imieniu stowarzyszenia mieszkańców Bom Sucesso na rzecz 
ochrony jeziora Óbidos, z trzema podpisami, w sprawie domniemanej 
rozbiórki dwóch zbiorników wodnych sfinansowanych przez Unię 
Europejską w regionie Bom Sucesso, w gminie Óbidos, w Portugalii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do decyzji, podjętej przez radę gminy Óbidos w Portugalii, o 
rozbiórce dwóch zbiorników wodnych sfinansowanych ze środków UE w latach 90 XX w. 
Składający petycję i inni członkowie stowarzyszenia mieszkańców wyrażają sprzeciw wobec 
tej decyzji, oświadczając, że podjęto ją bez konkretnej przyczyny, oraz że jest ona nie do 
przyjęcia w obliczu kryzysu finansowego, z którym obecnie boryka się Portugalia. Składający 
petycję pragnie dowiedzieć się, czy możliwe jest zapobieżenie wdrożeniu rzeczonej decyzji, 
biorąc pod uwagę, że prace budowlane, których koszt wyniósł ponad milion euro, zostały 
sfinansowane ze środków unijnych.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Z informacji przekazanych przez „Comissão de coordenação e desenvolvimento regional do 
Centro” wynika, że liczba ludności zamieszkującej wspomniany w petycji obszar znacznie 
wzrosła, a pojemność rzeczonych wieży ciśnień jest zbyt mała, by pokryć zwiększone 
zapotrzebowanie na wodę.
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W odniesieniu do przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w okresie programowania 1994-1999 oraz w okresie wcześniejszym, 
nie istnieją żadne przepisy dotyczące okresu użytkowania danej inwestycji; z tego względu 
właściciele wież mają prawo rozporządzać nimi wedle uznania oraz mają prawo wybrać takie 
rozwiązanie, jakie według nich najlepiej zaspokaja ich zapotrzebowanie na dostawy wody.

Budowy nowych wież, które zostały już ukończone, nie finansowano ze środków UE.
Podsumowanie

Komisja nie może podjąć dalszych działań w omawianej sprawie.


