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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Carlos Carrasco Munoz de Vera spanyol állampolgár által benyújtott 
0990/2007 számú petíció egy spanyolországi, Palazuela de Eresma-i útépítési 
projekttel összefüggésben az uniós forrásokkal való visszaélésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sérelmezi az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) biztosított 
forrásokkal történő visszaélést egy spanyolországi Palazuela de Eresma-i útépítési projekttel 
összefüggésben. A petíció benyújtója szerint a szóban forgó projekt célkitűzéseit valótlanul 
állították be, hogy az uniós finanszírozásban részesülhessen. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy a projekt nem arra irányul, hogy összeköttetést teremtsen Segovia tartomány szóban 
forgó faluja és a főútvonal (CL 601) között, mivel ez az összeköttetés már fennáll, hanem 
sokkal inkább arra, hogy az átminősített földterületeken kialakított építési területeket 
összekapcsolja a CL 601-es úttal, valamint hogy előmozdítsa három további részleges 
fejlesztési terv végrehajtását. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a szóban forgó projekt a 
fejlesztők, valamint a helyi hatóságok képviselőinek személyes érdekeit szolgálja. Ezért az 
Európai Parlamentet a helyzet kivizsgálására kéri, valamint annak biztosítására, hogy 
befagyasztási intézkedéseket tesznek a munkálatok elindításának megakadályozására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A szóban forgó és a petíció benyújtója által nyomvonalában vitatott út 420 000 eurós 
összköltségvetéséhez a 2000-2006-os Kohéziós Alapból, a „Programa Operativo Local” 
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programon keresztül 294 000 euró társfinanszírozásban részesült; a végrehajtó hatóság a 
Diputación Provincial de Segovia volt. Az út nyomvonalára vonatkozó döntés kizárólag a 
spanyol nemzeti és/vagy helyi hatóságok hatáskörébe tartozik.

Következtetés

Mivel a Bizottságnak nincs felhatalmazása, hogy beleszóljon e döntésbe, a Bizottság nem tud 
további tájékoztatást nyújtani a petíció benyújtójának. A petíció által felvetett kérdés nem 
tartozik a Bizottság hatáskörébe.


