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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1318/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Erich 
Müller un kam pievienots viens paraksts, par Komisijas ziņojuma „Jauna 
tūrisma politika Eiropai — pasaules vadošajam ceļojumu mērķim” vadlīniju 
neievērošanu saistībā ar ES finanšu līdzekļu piešķiršanu kādam tūrisma 
projektam Polijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba veidu, kādā Polijas kompetentās iestādes veikušas atlasi ES 
finansētam tūrisma projektam Polijā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, lai arī viņa 
projekts atbilda visām prasībām un vadlīnijām, kas ir ietvertas Komisijas ziņojumā „Jauna 
tūrisma politika Eiropai — pasaules vadošajam ceļojumu mērķim”, un galvenokārt kritērijiem 
par ilgtspējīgu, atbildīgu un kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu veicināšanu, tika izvēlēts cits, 
mazāk piemērots projekts, ko lūgumraksta iesniedzējs dēvē par nepotismu un korupciju, kā arī 
diskrimināciju tautības dēļ. Lūgumraksta iesniedzējs jau bija iesniedzis lietu izskatīšanai 
Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātā, OLAF, SOLVIT
un Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komitejai, bet, tā kā šajā lietā vēl nav skaidrības, viņš 
lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 21. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par nepareizu projektu atlasi reģionālai darbības programmai 
Mazowieckie vojevodistē Polijā (2007PL161PO011). Viņš apgalvo, ka tika izvēlēti projekti, 
kas nenodrošina viņa iesniegtajam projektam līdzvērtīgu augstu tehnisko standartu un 
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ilgtspēju. Viņš apsūdz Polijas varas iestādes korupcijā. Savā sūdzībā Komisijai viņš apgalvo, 
ka projekti tika atbalstīti, ja pieteikuma iesniedzējs piekrita maksāt iestādei 1 % līdz 5 % no 
finansējuma summas papildus maksai par pakalpojumu. Turklāt viņš apgalvo, ka ticis 
diskriminēts tautības dēļ.

Lūgumraksta iesniedzējs jau ir iesniedzis sūdzību komisāra G. Oettinger birojam, Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai, deputātam Thomas Mann, Komisijai, Vācijas vēstniecībai 
Varšavā un Vācijas Federālajai Lūgumrakstu komitejai. Viņš 2011. gada 20. novembrī par 
pārkāpumu ziņoja Vācijas Federālajai kriminālpolicijai un vēlāk vēlreiz — 2011. gada 
27. novembrī un cita starpā apsūdzēja Polijas iestādes direktoru, kura bija atbildīga par ES 
finansējuma piešķiršanu (MJWPU), kūdīšanā uz brīvības atņemšanu, miesas bojājumiem, 
piespiešanu ar varu, šantāžu, īpašuma bojājumiem, aplaupīšanu, cilvēktiesību pārkāpumiem 
un ES tiesību pārkāpumiem. Tā kā viņš baidās, ka Polijas varas iestādes turpinās 
diskrimināciju un izrēķināsies ar viņa ģimeni un viņu pašu, viņš jautā, vai Komisija Polijas 
varas iestādēm ir atklājusi viņa identitāti.

Attiecībā uz projektu atlasi būtu jāņem vērā, ka struktūrfondu atbalsts tiek sniegts atbilstoši 
papildināmības un partnerības principam starp Komisiju un dalībvalstīm, pienācīgi ņemot 
vērā to attiecīgās pilnvaras (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 11. pants). Šajā kontekstā un, 
pamatojoties uz subsidiaritātes principu, dalībvalstis ir atbildīgas par līdzfinansēto pasākumu 
īstenošanu pienācīgā līmenī un saskaņā ar katras dalībvalsts institucionālo sistēmu (Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 12. pants).

Tas nozīmē, ka Komisija neiejaucas projektu atlasē (izņemot lielos projektus), jo tā ir valstu 
vadošo iestāžu kompetencē, ja tās lēmumi atbilst principiem, kas noteikti plānošanas 
dokumentos, kuri pieņemti, konsultējoties ar Komisiju, un ja tie ir saskaņā ar piemērojamiem 
ES un valstu noteikumiem.

Komisija ir pieprasījusi vadošajai iestādei atbildēt uz lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajām 
apsūdzībām un pašlaik gaida atbildi.

Komisija atbildēja lūgumraksta iesniedzējam 2012. gada 19. jūnijā un informēja viņu, ka tā ir 
pieprasījusi vadošajai iestādei sniegt informāciju par atlases procedūru un projektu atlases 
atbilstību plānošanas dokumentiem. Komisija arī norādīja, ka viņš tiks informēts par 
turpmāko notikumu gaitu un rezultātiem.

Apsūdzības korupcijā ir Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) kompetencē, kuram 
šajā sakarībā viena sūdzība jau ir iesniegta un tiek gaidīts lēmums. Komisija ir lūgusi OLAF
sniegt informāciju par izmeklēšanas rezultātiem un iepriekš minētajā vēstulē norādīja 
lūgumraksta iesniedzējam, ka viņš tiks informēts, tiklīdz tā saņems informāciju no OLAF.

Lūgumraksta iesniedzējs ir informējis Komisiju par to, ka viņš par pārkāpumiem 2011. gada 
20. novembrī ziņoja arī Vācijas Federālās kriminālpolicijas birojam un ka savu apsūdzību viņš 
papildināja ar 2011. gada 27. novembra vēstuli, kurā viņš apsūdz Polijas varas iestādes 
vairākos nopietnos noziedzīgos nodarījumos. Šīs lietas fakti uz Komisiju attiecas tiktāl, ciktāl 
lūgumraksta iesniedzējs jautā Komisijai, vai tā ir atklājusi viņa identitāti Polijas varas 
iestādēm. Komisija savā vēstulē lūgumraksta iesniedzējam apstiprināja, ka tā nav Polijas 
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varas iestādēm atklājusi viņa identitāti, lai gan lūgumraksta iesniedzējs to bija atļāvis (sk. 
2011. gada 9. maija vēstuli), un ka tā to nedarīs, ņemot vērā iepriekš minētās apsūdzības.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējs tiek informēts par lietas norisi parastajā kārtībā. Polijas varas 
iestādēm ir pieprasīts sniegt komentārus par atlasīto projektu atbilstību plānošanas 
dokumentiem un atlases procedūrai un apstiprināt, ka atlase ir pamatota uz 
nediskriminējošiem un objektīviem atlases kritērijiem.

Attiecībā uz apsūdzībām korupcijā OLAF ir lūgts sniegt informāciju par izmeklēšanas 
rezultātiem.

Lūgumraksta iesniedzējs ir informēts par šo rīcību un to, ka Komisija viņu informēs, tiklīdz tā 
saņems informāciju no vadošās iestādes un OLAF.

Komisija informēs arī Eiropas Parlamentu pēc izmeklēšanas slēgšanas.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Pēc lūgumraksta par projektu atlasi, kas saistīta ar Mazowieckie vojevodistes reģionālo 
programmu [Nr. 2007PL161PO0001] Polijā, Polijas varas iestādēm tika pieprasīts sniegt 
komentārus par atlasīto projektu atbilstību plānošanas dokumentiem un atlases kritērijiem.

Attiecībā uz apsūdzībām korupcijā, ar kurām lūgumraksta iesniedzējs vērsās OLAF, birojam ir 
lūgts sniegt informāciju par izmeklēšanas rezultātiem.

Tikmēr lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja papildu informāciju, jo īpaši 2012. gada 19. jūlija 
vēstulē, sūdzoties par valsts iestāžu projektu atlases neatbilstību Regulas (EK) Nr. 1080/2006 
2. pantam (Mērķis), 4. pantam (Konverģence), 5. pantam (Reģionālā konkurētspēja un 
nodarbinātība), 6. pantam (Eiropas teritoriālā sadarbība) un 10. pantam (Teritorijas, kurās ir 
nelabvēlīgi ģeogrāfiskie vai dabas apstākļi).

Papildus viņš nosūtīja divas dažādas vēstules; viena ir adresēta Ārlietu departamenta valsts 
ministrei Cornelia Pieper un Vācijas Federālajam parlamentam, otra ir adresēta Polijas 
prezidentam.

Savā vēstulē Ārlietu departamentam un Vācijas Federālajam parlamentam lūgumraksta 
iesniedzējs sūdzas par Ārlietu departamenta bezdarbību attiecībā uz diskrimināciju un 
cilvēktiesību pārkāpumiem Polijā. Viņš uzskata to par Pamattiesību hartas 41. panta 4. punkta 
(Tiesības uz labu pārvaldību) un 51. panta 1. punkta (Darbības joma) pārkāpumiem. 
Pamatojoties uz to, ka notiek Eiropas Parlamenta (EP) un Reģionālās politikas un 
pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (REGIO ĢD) izmeklēšana, viņš jau pieņem, ka Polijas varas 
iestādes un jo īpaši Mazowieckie vojevodiste izdara nopietnus noziegumus, pārkāpjot „ES 
tiesības”.

Turklāt viņš apgalvo, ka pret viņa ģimeni tiek nepārtraukti vērsta diskriminācija, psiholoģisks 
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terors un vajāšana, sūtot tai mazas vēstulītes un zīmītes, kā arī nogalinot divus tās suņus. Tas 
noveda pie viņa meitas lēmuma pamest Poliju un dzīvot Vācijā. Viņš uzskata, ka tas ir 
atbildīgo Polijas iestāžu un jo īpaši Pultuskas mēra pirmais solis plānotajā viņa izraidīšanā.

Viņš vēlreiz atsaucas uz bruņoto laupīšanu un viņa apcietināšanu un sūdzas, ka Vācijas 
Federālās kriminālpolicijas birojs Vīsbādenē, Reģionālās kriminālpolicijas birojs, policija 
Fuldā, Vācijas vēstniecība Polijā un Polijas tiesu iestādes nav veikušas nekādus pasākumus.

Viņš atsaucas uz savu lūgumrakstu EP un gaida, ka „Eiropas Savienības Tiesā tiks ierosināta 
lieta par cilvēktiesību pārkāpumiem, jo Lūgumrakstu komiteja ir atzinusi, ka viņa ģimene un 
viņš pats ir apdraudēti”. Viņš vēlreiz apgalvo, ka Komisija ir atklājusi Polijas varas iestādēm 
viņa identitāti un ka tas ir radījis viņam draudus un finansiālus zaudējumus. Viņš uzskata, ka 
viņa sūdzības OLAF un REGIO ĢD par diskrimināciju no Polijas varas iestāžu puses, kuras 
atsakās pieslēgt viņa īpašumu valsts ūdensapgādei, korupciju un nodokļu maksātāju naudas 
nelikumīgu piesavināšanos, subsidējot tādus projektus, ir kļuvušas par iemeslu ilgstošai 
diskriminācijai un „ES tiesību” pārkāpumiem no Polijas varas iestāžu puses.

Viņš uzskata, ka, ievietojot viņa projektu finansējamo projektu sarakstā ar numuru 133, ir 
pārkāpts Pamattiesību hartas 36. pants (Piekļuve vispārējas nozīmes pakalpojumiem) un 
21. panta 2. punkts (Nediskriminācija), kā arī notikusi diskriminācija pret viņa uzņēmumu un 
ģimeni. Tā kā viņa identitāte ir zināma, viņš apgalvo, ka ir pārkāpts Pamattiesību hartas 
11. panta 1. punkts (Vārda brīvība). Turklāt viņš sūdzas par citu projektu, kas sarakstā 
ievietots ar numuru 7, lai gan viņa projekts nodrošina augstākus standartus attiecībā uz vides 
aspektiem un ilgtspējīgu tūrismu. 

Viņš apgalvo, ka Polija, diskriminējot viņu tautības dēļ, neievēro ne ES Līgumus, kurus tā 
pati parakstījusi, ne Pamattiesību hartu, ne Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Viņš min arī to, 
ka „neizslēdz iespēju vērsties pie Eiropas Komisijas, lai tā ierosina pārkāpuma procedūru pret 
Poliju” iespējamu Līguma par Eiropas Savienību (LES) 6. panta 1. punkta, 7. panta 1. un 
2. punkta pārkāpumu dēļ, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību neievērošanas dēļ, kā 
arī tiesiskuma neievērošanas dēļ. Viņš arī atstāj sev tiesības informēt sabiedrību, ja turpināsies 
bezdarbība.

Otrā vēstule ir atklāta vēstule Polijas prezidentam. Tā kā vēl nav atbildes uz sūdzību REGIO
ĢD, minētais ģenerāldirektorāts 2013. gada 25. martā saņēma šo vēstuli kopā ar lūgumraksta 
iesniedzēja atbildi uz REGIO ĢD 2013. gada 21. marta slēgšanas vēstuli. Vēstule sastāv no 
29 lappusēm. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs min, ka atklātās vēstules kopija ir nosūtīta 
informācijai OLAF, EP priekšsēdētājam, Eiropadomei, Eiropas Stabilizācijas mehānismam un 
Regling kungam un ka informācija ir nosūtīta arī Vācijas kanclerei Merkel kundzei un Vācijas 
Federālā parlamenta Lūgumrakstu komitejai.

Lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja dažus „dokumentus” attiecībā uz viņa ģimenes iespējamo 
izraidīšanu, par ko liecina viņa īpašuma bojāšana, apcietinājums un laupīšana, kuru Vācijas un 
Polijas krimināldienesti un tiesu iestādes kopš 2011. gada novembra nav centušās noskaidrot, 
Pamattiesību hartas un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas, kā arī LES 6. panta 1. punkta un 
7. panta pārkāpumi.

Viņš sūdzas par atteikumu pieslēgt viņa īpašumu valsts ūdensapgādes sistēmai (Eiropas 



CM\1003928LV.doc 5/8 PE500.670v03-00

LV

Cilvēktiesību konvencijas 14. panta un Pamattiesību hartas 21. panta 2. punkta, kā arī tiesību 
veikt uzņēmējdarbību pārkāpums). Tā kā viņam ir būvniecības atļauja, viņš uzskata, ka tā ir 
patvaļa un pirmais solis uz izraidīšanu. Turklāt viņš sūdzas par pārredzamības trūkumu un 
Pultuskas mēra pilnvaru apjomu.

Komisijas piezīmes par lūgumrakstu

Par atlasi Komisija konsultējās ar atbildīgo vadošo iestādi, kas aprakstīja projekta mērķi —
tūrisma objekta izveidi Bobijas kopienā, uzbūvējot tūrisma kompleksu. Īpaši mērķi bija 
tūrisma potenciāla izmantošana kopienas teritorijā, reģiona ekonomikas attīstība, radot 
darbavietas un palielinot reģiona pievilcību, tūristu uzturēšanās kopienā iespēju 
paplašināšana, kopienas izaugsmes sekmēšana un tūrisma piedāvājuma pielāgošana cilvēkiem 
ar invaliditāti.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 65. pantu atlases kritērijus novērtē un apstiprina 
uzraudzības komiteja. Uzraudzības komitejas sastāvu ieceļ attiecīgā dalībvalsts, vienojoties ar 
vadošo iestādi. Pēc Komisijas vai uzraudzības komitejas pieprasījuma Komisijas pārstāvis var 
piedalīties ar padomdevēja tiesībām (minētās regulas 64. pants).

Iepriekšminētās programmas atlases kritērijus apstiprināja uzraudzības komiteja. Projektu 
atlase bija pamatota uz trim kritēriju kategorijām. Pirmās divas kategorijas ietver oficiālus 
kritērijus, kā arī kritērijus, kas prasa konkrētus dokumentus attiecībā uz vidi. Pārbaudīta tika 
vienīgi to esamība. Tikai trešās kategorijas kritēriji — stratēģiskie kritēriji — deva vērtējuma 
punktus. Šajā ziņā vadošā iestāde ņēma vērā šādus kritērijus, kas atbilda noteiktajiem projekta 
mērķiem: tūrisma piedāvājuma apjoms, radīto darbavietu skaits, projekta ieguldījums 
infrastruktūras pieejamībā cilvēkiem ar invaliditāti, tās teritorijas sociāli ekonomiskā ietekme, 
kurā tiek veikts projekts, partnerība un mantojuma saglabāšana. Komisija neiejaucas projektu 
atlasē un punktu piešķiršanā. Tomēr Komisija uzskata, ka paši par sevi šie kritēriji nerada 
problēmas.

Attiecībā uz projektu atlasi lūgumraksta iesniedzējs 2013. gada 21. marta vēstulē tika 
informēts par ikviena attiecīgā partnera dalīto pārvaldību un atbildību, kā arī par vadošās 
iestādes konsultāciju rezultātiem attiecībā uz atlases kritērijiem un to atbilstību darbības 
programmas mērķiem.

Attiecībā uz apgalvojumiem par korupciju ir notikusi konsultēšanās ar OLAF, kuram 
lūgumraksta iesniedzējs bija 2010. gada 1. septembrī nosūtījis vēstuli. OLAF ir norādījis, ka tā 
kompetencē nav pasākumi, kas varētu iespaidot dalībvalstu lēmumu pieņemšanas pilnvaras, ja 
vien nav pārliecinošu krāpšanas vai būtisku pārkāpumu pierādījumu, kuri varētu ietekmēt 
Eiropas Savienības finansiālās intereses. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja finansējuma 
pieteikumā 2010. gada 1. septembra vēstulē OLAF neatrada tam pietiekamus pierādījumus, 
tas 2010. gada 29. septembra vēstulē ieteica lūgumraksta iesniedzējam vērsties Reģionālās 
politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātā un nesāka izmeklēšanu. 

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts tika informēts par to tikai 2013. gada 
22. februārī, un tas savukārt informēja lūgumraksta iesniedzēju, kas jau 21. martā bija saņēmis 
šo informāciju OLAF vēstulē, kura datēta ar 2010. gada 29. septembri.
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Attiecībā uz apgalvojumu par neatbilstību iepriekš minētajiem Regulas (EK) Nr. 1080/2006 
pantiem, jāsaka, ka tajos visos noteikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nolūki un 
mērķi.

Turklāt Regulas (EK) Nr. 1083/2006 27. pantā paredzēts, ka dalībvalsts nodrošina valsts 
stratēģisko atsauces sistēmu, kam jāgarantē, ka fondu finansējums atbilst Eiropas Savienības 
stratēģiskajām kohēzijas pamatnostādnēm. Dalībvalsts sagatavo valsts stratēģisko atsauces 
sistēmu dialogā ar Komisiju, nodrošinot kopīgu pieeju. Pašām programmām tikai jāatbilst 
vienam no trim mērķiem (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 32. panta 1. punkts). Attiecīgā 
programma saņem finansējumu no ERAF tikai saskaņā ar konverģences mērķi. Komisija 
novērtēja programmu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 32. panta 4. punktu un noteica, 
ka tā sniedz ieguldījumu Eiropas Savienības stratēģiskajās kohēzijas pamatnostādnēs.

Tomēr attiecībā uz apgalvojumiem par projektu atlases atbilstību Regulas (EK) Nr. 1080/2006 
noteikumiem, ir jānorāda, ka šīs regulas īpašie noteikumi attiecas uz ERAF un neaizvieto 
Regulas (EK) Nr. 1083/2006 pamatnoteikumus, jo tā paredz vispārīgos struktūrfondu 
noteikumus, jo īpaši tās 60. pants, kurā noteikts, ka vadošā iestāde ir atbildīga par 
programmas vadību un tās īstenošanu. Tas nozīmē arī garantijas, ka pasākumus finansēšanai 
izraugās saskaņā ar kritērijiem, ko piemēro programmai, un ka tie visā to īstenošanas laikā 
atbilst Eiropas Savienības un attiecīgās valsts noteikumiem.

Attiecībā uz apgalvojumiem par diskrimināciju, psiholoģisku teroru, vajāšanu un izraidīšanu, 
vārda brīvību, tiesībām veikt uzņēmējdarbību un ar tiem saistītiem Pamattiesību hartas un 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpumiem, jāsaka, ka tie nav REGIO ĢD kompetencē 
un REGIO ĢD tos nevar vērtēt. 

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs minēja viņa identitātes atklāšanu Polijas varas iestādēm kā šo 
apgalvojumu iemeslu, REGIO ĢD 2012. gada 19. jūnija vēstulē ir informējis lūgumraksta 
iesniedzēju, ka tas nav atklājis viņa identitāti un to neatklās, lai gan lūgumraksta iesniedzējs e-
pastā, ko nosūtīja 2011. gada 9. maijā, deva atļauju to darīt.

REGIO ĢD savā 2012. gada 19. jūnija vēstulē arī paskaidroja lūgumraksta iesniedzējam, ka 
Komisijas kompetencē nav sniegt viņam padomus par tiesvedību, un ieteica, lai viņš meklē 
juridisku palīdzību. Arī apgalvojumi par Vācijas Ārlietu departamenta un Vācijas un Polijas 
krimināldienestu un tiesu iestāžu bezdarbību nav Komisijas kompetencē.

Attiecībā uz atteikšanos pieslēgt lūgumraksta iesniedzēja īpašumu valsts ūdensapgādes 
sistēmai Komisija paskaidroja viņam 2012. gada 19. jūnija vēstulē, ka tā ir valsts tiesību 
piemērošanas joma un ka šis jautājums jārisina valsts līmenī.

Secinājums

Attiecībā uz sūdzību par šo jautājumu, par kuru nav ierosināta procedūra, Reģionālās politikas 
un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ir informējis lūgumraksta iesniedzēju par atbildi, ko 
sniedza vadošā iestāde, un par to, ka Komisijai nav pilnvaru, lai iejauktos projektu atlasē. 
Viņš ir arī informēts par viņa sūdzības OLAF iznākumu (2010. gada 29. septembra vēstule), 
un vēlreiz viņu informēja Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts 
(2013. gada 21. marta vēstule).
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Atlikto sūdzību izskatīs saskaņā ar Komisijas procedūru sūdzību izskatīšanai. Tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs 2013. gada 25. martā atbildēja uz 2013. gada 21. marta vēstuli par 
slēgšanu, atbilde tiks analizēta un veikti atbilstoši pasākumi.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Eiropas Komisijas 2013. gada 25. martā no lūgumraksta iesniedzēja saņēma vēl vienu vēstuli 
kā atbildi uz 2013. gada 21. marta vēstuli par slēgšanu Vēstulē lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka visi projekti, kuri izveidoti Mazowieckie reģionā kopš 2007. gada, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu un kvalitatīvu tūrismu, neatbilst Eiropas Komisijas vadlīnijām. Šajā saistībā viņš jo 
īpaši atsaucas uz projektu Myszyniec. Viņš apgalvo, ka pēc atbildīgā inženiera teiktā tas 
plānots nevis kā tūrisma centrs, bet kā zemnieku tirgus. Cik viņam zināms, kompetentā 
iestāde „Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych” (MJWPU) Varšavā 
projektam apstiprinājusi PLN 28 000 000, lai gan, pēc viņa domām, nepieciešams tikai 
PLN 15 000 000 ieguldījums.

Turklāt viņš sūdzas par to, ka projekti tiek pārbaudīti tikai administratīvi un Eiropas Komisija 
piešķir, nodrošina un izmaksā subsīdija, neraugoties uz deklarāciju par nepareizu paredzēto 
izmantošanu. Viņš norāda, ka no korumpētām iestādēm nevar gaidīt patiesus ziņojumus.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijā dzīvojamo māju ciemati tiek nepatiesi deklarēti 
un finansēti kā tūrisma centri un ka šīs dzīvojamās mājas tiek pārdotas personām par zemām 
cenām. Viņš arī atkārtoti izvirza apsūdzības par korupciju kopumā un jo īpaši attiecībā uz 
atļauju un revīzijas iestādēm.

Komisijas komentāri

Par Poliju atbildīgie Komisijas dienesti ir informēti par apsūdzībām saistībā ar projektu 
Myszyniec. Jāatzīmē, ka neatbilstības gadījumā darbības programmas mērķiem Regulā (EK) 
1083/2006 paredzētas finanšu korekcijas. Saskaņā ar 98. pantu Regulā (EK) 1083/2006 
pirmkārt dalībvalstu pienākums ir izmeklēt pārkāpumus un veikt finanšu korekcijas 
pierādījumu gadījumā. Eiropas Komisija veic finanšu korekcijas, ja dalībvalsts nepilda šos 
pienākumus.

Saistībā ar sūdzībām par projektu Myszyniec Komisijas dienesti apspriedās ar kompetento 
vadošo iestādi. Atbildīgā vadošā iestāde informēja Komisiju, ka projekta mērķis ir sporta un 
atpūtas laukuma būvniecība ar kopējo platību 8,23 ha, kas sastāv no diviem kompleksiem.

Vienā kompleksā ar platību 4,43 ha virs Wykrot rezervuāra paredzēts uzbūvēt viesu namu ar 
25 guļvietām un konferenču telpām, piknika zonu, labiekārtot apkārtni ar rotaļu laukumu, 
izveidot dabas taku, sporta kompleksu ar daudzfunkcionāliem sporta laukumiem, tenisa 
laukumiem, kāpšanas sienu, ūdenssporta baseinu un baseinu bērniem, kā arī kempingus ar 
ūdens un elektrības apgādi. Otrais komplekss atrodas Myszyniec, tā kopējā platība ir 3,80 ha, 
un tas sastāv no dīķa ar diviem tiltiem, vairākiem daudzfunkcionāliem sporta laukumiem un 
rotaļu laukumiem, kā arī mazu parku ar strūklakām, nojumēm, soliem un galdiem. Abu 
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kompleksu plānā ir iekļauta atbilstoša infrastruktūra ar ceļiem, stāvvietu, ūdensapgādi un 
sanitāriju.

Vadošā iestāde arī paziņoja, ka kompleksos esošais aprīkojums ir pieejams arī cilvēkiem ar 
invaliditāti. Abi kompleksi tiks projektēti tā, lai atbilstu arvien pieaugošajai tūrisma nozīmei 
Myszyniec kopienas sociāli ekonomiskajā attīstībā. Tie atbildīs gan darbības programmas 
galvenajam mērķim — reģiona konkurētspējas un sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas uzlabošana —, gan darbības programmas VI prioritārā virziena īpašajam mērķim —
dabas un kultūras resursu izmantošana tūrisma un atpūtas jomas attīstībai. Kopējās 
attiecināmās izmaksas ir PLN 27 572 592,08, no kuriem PLN 17 365 218,48 līdzfinansē 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Līdz šim ir iesniegti maksājumu pieprasījumi 
PLN 13 969 147,68 apmērā, no kuriem PLN 8 797 769,21 ir no ERAF.

Attiecībā uz iespējamo kontroles trūkumu jānorāda, ka saskaņā ar Regulu (EK) 1083/2006, 
kas reglamentē struktūrfondus, pastāv kontroles sistēma, kurā ietilpst vairākas valstu iestādes, 
kā arī Eiropas Komisija un kura uzliek tām par pienākumu veikt kontroles pasākumus savas 
attiecīgās kompetences ietvaros.

Regulas (EK) 1083/2006 70. pantā 1. punktā paredzēts, ka dalībvalstis ir atbildīgas par 
darbības programmas pārvaldību un kontroli un ka tām jānodrošina, lai pārvaldības un 
kontroles sistēmas tiktu izveidotas saskaņā ar minētās regulas 58. un 62. pantu un lai tās 
funkcionētu efektīvi. Atbildīgajai revīzijas iestādei jāpārbauda pārvaldības un kontroles 
sistēmas efektīva darbība valsts līmenī. Saskaņā ar minētās regulas 72. panta 1. punktu 
Komisija pārbauda, vai dalībvalstis izveidojušas atbilstošu pārvaldības un kontroles sistēmu 
un, balstoties uz gada kontroles ziņojumiem un revīzijas iestādes gada atzinumiem, vai 
sistēmas efektīvi funkcionē visā darbības programmu īstenošanas periodā. 

Attiecībā uz maksājumiem atbilstoši minētās regulas 61. pantam sertifikācijas iestāde ir 
atbildīga par apstiprinātu paziņojumu par izdevumiem un maksājumu pieteikumu 
sagatavošanu un iesniegšanu Komisijai. Sertifikācijas iestāde apstiprina, ka paziņojums par 
izdevumiem ir pareizs, sagatavots, izmantojot uzticamas grāmatvedības sistēmas, un tā 
pamatā ir pārbaudāmi pamatojuma dokumenti. Turklāt sertifikācijas iestāde apliecina, ka 
deklarētie izdevumi radušies saistībā ar darbībām, kas izvēlētas finansēšanai atbilstoši 
kritērijiem, kuri piemērojami programmai, un atbilst ES un valstu noteikumiem.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzējs ir informēts par vadošās iestādes sniegto informāciju attiecībā uz 
projektu Myszyniec, kā arī kontroles sistēmu un Eiropas Komisijas un dalībvalstu dalīto 
atbildību, kas paredzēta Regulā (EK) 1083/2006.

Tā kā lūgumraksta iesniedzēja 2013. gada 25. marta vēstulē nebija pamatojuma, lai secinātu, 
ka noticis struktūrfondiem piemērojamo noteikumu vai citu ES tiesību aktu nosacījumu 
iespējams pārkāpums, Komisija slēdza lietu un 2013. gada 19. jūnijā informēja lūgumraksta 
iesniedzēju par lietas slēgšanu.


