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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0877/2012, adresată de Francisco da Conceição Norte, de cetățenie 
portugheză, în numele „Asociației Locuitorilor din Bom Sucesso pentru Protecția 
Lacului Óbidos”, însoțită de trei semnături, privind presupusa demolare a două 
rezervoare de apă finanțate de Uniunea Europeană în regiunea Bom Sucesso, 
Óbidos, Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se referă la decizia adoptată de Consiliul municipal al orașului Óbidos, 
Portugalia, de a demola două rezervoare de apă, finanțate din fonduri europene în anii 1990. 
Petiționarul, împreună cu alți membri ai Asociației de locuitori, nu este de acord cu această 
decizie, afirmând că nu există nicio justificare clară și că este inacceptabilă, având în vedere 
criza economică cu care se confruntă țara. El ar dori să știe dacă există o modalitate de a 
preveni punerea în aplicare a acestei decizii, având în vedere că lucrările, care au costat peste 
1 milion EUR, au fost finalizate cu fonduri europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Pe baza informațiilor primite de la „Comissão de coordenação e desenvolvimento regional do 
Centro” (Comisia de coordonare și dezvoltare regională a centrului Portugaliei), se pare că, în 
zonă, populația a crescut foarte mult, iar aceste turnuri de apă nu mai au capacitatea suficientă 
de a acoperi necesarul indus de creșterea populației. 

Pentru proiectele finanțare prin FEDER în perioada de programare 1994-1999, precum și în 
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perioada de dinainte, nu există dispoziții referitoare la durabilitate, astfel că proprietarii au 
dreptul de a elimina respectivele turnuri după cum consideră de cuviință și de a alege varianta 
pe care o consideră cea mai potrivită pentru furnizarea necesarului de apă.

Noile turnuri de apă construite nu au beneficiat de finanțare din partea UE.
Concluzie

Comisia nu este în măsură să întreprindă nicio altă acțiune în această privință.


