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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0727/2006, ko Magyar Természetvédők Szövetsége (Ungārijas dabas 
aizsardzības biedrība) vārdā iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Dr. István Farkas, par 
Eiropas Investīciju bankas piešķirto aizdevumu tirdzniecības centra būvniecībai, kas ir 
pretrunā Kopienas principiem.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Eiropas Investīciju bankas piešķirto vairāku miljonu 
eiro lielo aizdevumu divu tirdzniecības centru būvniecībai Ungārijā, tostarp Árkád centru 
Ģērā. Pēc viņa domām, šie tirdzniecības centri neatbilst cilvēku vajadzībām un kavē 
ilgtspējīgas pilsētas dzīves iespējas, daļēji tādēļ, ka tie rada netiešu piesārņojumu arvien 
lielāku sastrēgumu un zaļo zonu skaita samazināšanās dēļ, kā arī tādēļ, ka tajā galvenokārt 
atradīsies ārvalstu investoru uzņēmumi, kas tādējādi radīs zaudējumus vietējiem tirgotājiem. 
Kā uzskata lūgumraksta iesniedzējs, aizdevuma piešķiršana minētā projekta īstenošanai ir 
pretrunā EIB Statūtiem, kas nosaka, ka privātie projekti var saņemt finansējumu, ja tiem nav 
pieejams cits finansējuma avots, kā arī tādēļ, ka ar to tiek pārkāpta ES Sestā vides rīcības 
programma, jo ietekmes uz vidi novērtējums ir bijis nepietiekams un projekts neatbilst
veselīgas dzīves interesēm. Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu izpētīt 
projektam piešķirtā finansējuma lietderību un veikt pasākumus, lai novērstu investīciju 
finansējumu, kas ir pretrunā EIB Statūtiem. 

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 1. februārī. Komisija prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 5. maijā.

I. Aizdevums

ECE ARCADES projekts ietver piecu tirdzniecības centru būvniecību četrās valstīs: Polijā, 
Čehijā, Vācijā un Ungārijā (viens centrs Pēčā, bet otrs - Ģērā). Finanšu līgums par minētajiem 
diviem projektiem Ungārijā vēl nav parakstīts.

II. Vides jautājumi

Projekts ir plašāka pilsētas atjaunošanas projekta (apmēram 15ha) daļa un daļa no centieniem
novērst pilsētas bijušā rūpnieciskā rajona pārvēršanos par neapdzīvotu un izmirušu vietu
(bijusī kravas automobiļu rūpnīca RAB Rt.). Pāreja no rūpnieciskās ražošanas uz pakalpojumu 
sniegšanu veicina pilsētas attīstību un uzlabo pilsētas rajonu vispārējo pievilcību, mazina 
rūpniecisko troksni un gaisa piesārņojumu, kā arī uzlabo vizuālo ietekmi un apkārtējās vides 
drošību salīdzinājumā ar pamestu rūpniecisko rajonu.

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) tika pabeigts, un projektā tika ietverti atbilstoši riska 
samazināšanas pasākumi. Saskaņā ar EIA procedūru un pilsētas attīstības plāniem projekta 
īstenošanai ir nepieciešama būvatļauja no vietējās kompetentās iestādes, kuru var izsniegt 
gadījumā, ja, pamatojoties uz EIA procedūras rezultātā izdarītajiem atklājumiem, ir izdota 
dabas aizsardzības licence. 
Dalībvalsts tiesību aktu pareizu piemērošanu, transponējot IVN Direktīvu (Direktīva 
85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmi uz vidi novērtējumu, kas grozīta 
ar Direktīvu 97/11/EK un Direktīvu 2003/35/EK), var pārbaudīt vienīgi dalībvalsts atbilstīgās 
administratīvās un nepieciešamības gadījumā arī tiesu iestādes, kurām ir vajadzīgās zināšanas 
un pieredze, lai nodrošinātu attiecīgo dalībvalsts tiesību aktu ievērošanu, un kuras pilnībā 
pārzina projekta vietas vidi. 
Lūgumrakstā ir norādīts, ka nav ievērotas dalībvalstu tiesību aktu prasības, bet tajā nav 
sniegta informācija par lūgumraksta iesniedzēja veiktajiem pasākumiem, lai novērstu vides 
likumu iespējamos pārkāpumus ar šķīrējtiesas nolēmuma vai tiesu spriedumu palīdzību.

Tomēr saskaņā ar EIB ir jāuzsver šādi aspekti:

- Ņemot vērā faktu, ka tirdzniecības centrs Ģērā atrodas trīsstūrī, kuru veido trīs galvenās 
pilsētas ielas ar tramvaju un trolejbusu līnijām, ir grūti noteikt, vai gaisa piesārņojuma un 
trokšņa izraisītājs ir tirdzniecības centrs. Pastāv pat arguments, ka, nodrošinot 
tirdzniecības centru ar pietiekami lielu stāvvietu, kas atrodas tuvu pilsētas centram, 
projekta rezultātā samazināsies satiksmes un stāvvietu problēmas pilsētas centrā, tādējādi 
mazinot gaisa piesārņojumu un troksni (gājēju zona atrodas apmēram 10 minūšu gājiena
attālumā no tirdzniecības centra, un tam var ērti piekļūt ar sabiedrisko transportu).. Zaļā 
zona ar kokiem un augiem, kas atdala ēku no pārējās pilsētas teritorijas, uzlabos pilsētas 
dzīves kvalitāti.

- ECE – projekta īstenotājs ir guvis pozitīvus rezultātus tādu mazumtirdzniecības 
infrastruktūras objektu kā iepirkšanās centru projektu izstrādē, ieviešanā un ilgtermiņa
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pārvaldībā sadarbībā ar vietējiem pilsētplānotājiem un dažāda skaita un izcelsmes 
īrniekiem.

- NVO atsaukšanās uz dzīvojamo rajonu ir neobjektīva, jo Ģēras tirdzniecības centrs ir 
uzbūvēts jau iepriekš rūpnieciskām vajadzībām izmantotā rajonā, kurā vecās rūpnīcas būtu
jānojauc. Tādējādi bijušo ražošanas objektu vietas tiks atgūtas, veicinot to un arī apkārtējo 
pilsētas kvartālu drošāku un atbilstošāku pielietojumu.

III. Negatīvā ietekme uz vietējiem tirgotājiem

Iepirkšanās centrus nevajadzētu sajaukt ar specializētajiem lielveikaliem. Tirdzniecības 
centriem vai tirdzniecības kompleksiem ir nodrošināta piekļuve visa gada garumā, kā arī 
galveno ielu sakopšana, lai piesaistītu un nodrošinātu funkcionēšanas iespējas plašam 
mazumtirgotāju lokam. Tie ir pilsētas centra galeriju moderna forma vai 19. gadsimta mijas
arkādes koncepcija, kura, var kļūt par sociālās dzīves centru un piesaistīt pilsētas iedzīvotājus, 
ja to pareizi apsaimnieko. 

Mazumtirgotāju infrastruktūras modernizēšana atbilstoši pilsētas attīstības plānam palīdzēs 
veicināt ES sociālo un ekonomisko kohēziju, kas ir EIB galvenais mērķis.

Tirdzniecības centrs nodrošina sabiedriskas nozīmes objektus un infrastruktūru nomātiem
mazumtirdzniecības firmu veikaliem.. Tirdzniecības centra mazumtirdzniecības platību 
aizņem apmēram 125 mazāki veikali, kuru īpašnieki ir gan vietējie uzņēmumi, gan MVU, gan 
arī vietējie un starptautiska mēroga mazumtirgotāji. Šāda īpašnieku dažādība veicina Eiropas 
ekonomikas integrāciju, nodrošinot preču pieejamību un pārredzamību. Tādējādi uzlabojas
vidēja lieluma pilsētas pievilcība (Ģērā ir apmēram 130 000 iedzīvotāju), veicinot tiešu un 
netiešu nodarbinātību. Veikalu telpas tiek izīrētas ar visu nepieciešamo infrastruktūru un 
palīgdienestiem (t.i., ūdeni, elektrību, atkritumu aizvākšanu un apsardzi), tādējādi nodrošinot 
iespēju mazākiem vietējiem mazumtirgotājiem un ražotājiem piedāvāt savus ražojumus
patērētājiem pilsētas robežās bez sākotnējiem līdzekļu ieguldījumiem par cementu un 
ķieģeļiem, kā arī neveicot papildu pasākumus.

IV. Atbilstība EIB Statūtiem

Saskaņā ar Bankas kompetento struktūru novērtējumu šā projekta finansēšana atbilst EK 
Līguma 267. panta prasībām. Attiecībā uz projekta finansējuma atbilstību EIB Statūtiem, kuru 
18. pants nosaka, ka: „Veicot šī Līguma (EK) 267. pantā izvirzīto uzdevumu, Banka tās 
locekļiem vai privātiem uzņēmumiem, vai valsts uzņēmumiem piešķir aizdevumus, lai varētu 
īstenot investīciju projektus dalībvalstu Eiropas teritorijās, ja ar saprātīgiem nosacījumiem nav 
iegūstami līdzekļi no citiem avotiem”, nav skaidrs, kā prasītājs pamato savu apgalvojumu, ka 
„vismaz 95 procenti ECE tirdzniecības centru varētu uzbūvēt bez EIB aizdevuma, tāpat kā 
citu investoru tirdzniecības centrus”. Banka uzskata, ka šādam pieņēmumam būtu
pamatojums vienīgi tad, ja tas balstītos uz padziļinātām zināšanām par projekta īstenotāja un 
tā konkurentu finansiālo situāciju, – detalizētu informāciju, kuru privātie uzņēmumi 
nepublisko plašākai sabiedrībai.

Banka ir novērtējusi projekta ekonomisko vērtību un konstatējusi, ka tā ir pozitīva (visi 
projekti tiek novērtēti, ņemot vērā ekonomisko, finansiālo, tehnisko un vides dzīvotspēju). 
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Tā kā EIB aizdevums parasti nepārsniedz 50 % no projekta izmaksām, bet lielākajā daļā 
gadījumu tas ir pat mazāks, visi projekti, kurus tā atbalsta, tiek daļēji finansēti no citiem 
avotiem. Bankas loma ir veicināt kapitāla ieguldījumu, kas palīdzētu sasniegt ES politikas 
mērķus. Tā sniedz savu ieguldījumu, veicinot un atvieglojot šādu prioritāro projektu 
īstenošanu. ECE ARCADES projekta gadījumā Ungārijā Banka atbalsta ieguldījumu, jo tas 
lielā mērā palīdzēs uzlabot Ģēras pilsētas vidi. Eiropas pilsētu un piepilsētu vides un 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana atbilst ES vides politikai.


