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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1250/2008, ko „E.A.K.” (Karlas Magnīsijas pašvaldībā 
zaudējumus cietušo zemes īpašnieku un lopkopju apvienība) vārdā iesniedza 
Grieķijas valstspiederīgais Sotirios Gkanatsios, par Karlas ezera atjaunošanu 
un ar to saistīto tiesību ierobežojumu skartajiem lauksaimniekiem un 
lopkopjiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Grieķijas Magnīsijas pašvaldībā esošā Karlas ezera 
atjaunošana, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, rada negatīvas sekas 
vietējiem lauksaimniekiem un lopkopjiem, kuri līdz šim brīdim izmantoja nosusināto ezera 
gultni lauksaimniecības kultūru audzēšanai un ganībām. Atsaucoties uz ES tiesību aktu 
nosacījumiem par kompensāciju, kas saistīta ar tiesību ierobežošanu, un precīzāk uz EK 
līguma 174. pantu un Padomes direktīvām 85/337/EK un 97/11/EK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmi uz vidi novērtējumu, kā arī uz Grieķijas tiesu lēmumiem, kurus 
atbildīgās iestādes nav ņēmušas vērā, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta 
iesaistīšanos šajā lietā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 17. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs darbojas kā juridiskais pārstāvis asociācijā "Enosi Thigomenon 
Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. Magnisias" (EAK), kurā ir apvienojušies 
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2300 ģimenes apgādnieku, ko dažus gadus dēvē par "lauksaimniekiem bez zemes". 
Katru gadu, lai ļautu šiem lauksaimniekiem izdzīvot, Magnīsijas prefekts tiem piešķīra 
lauksaimniecības zemi, kas ietilpa kādreizējā Karlas ezera teritorijā, kurš tika nosusināts 
1962. gadā. 
Šī zemes piešķiršana tika pārtraukta 2000. gadā, jo Grieķijas valdība nolēma īstenot bijušā 
Karlas ezera appludināšanas projektu, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Kā apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, viņa pārstāvētajiem lauksaimniekiem un lopkopjiem 
Grieķijas valsts bez jebkāda atlīdzinājuma ir atņēmusi zemi, kur viņi dzīvoja ar savām 
ģimenēm.  
Lūgumraksta iesniedzējs min divus Atēnu Administratīvās apelācijas tiesas spriedumus, kuros 
ir paredzēts atlīdzinājums uz to tiesīgajiem Karlas ezera lauksaimniekiem un lopkopjiem. 
Taču saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju šie divi spriedumi nav ņemti 
vērā. 

Lūgumraksta iesniedzējs prasa Lūgumrakstu komitejai rīkoties, pamatojoties uz Kopienas 
tiesību aktiem, jo Eiropas Savienība līdzfinansē ne vien šā projekta īstenošanu, bet arī 
atlīdzinājumu tajā skartajām personām.  

Komisijas komentāri

Komisija apstiprina, ka Karlas ezera atjaunošanas projekts ir uzskatāms par lielu projektu 
Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulas Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus 
par struktūrfondiem, nozīmē. Tādēļ Komisija pieņēma Lēmumu C(2003) 3628 par 
līdzfinansējumu, kas tika grozīts ar Lēmumiem C(2007) 1647 un C(2009)994. Pēdējais 
lēmums paredzēja EUR 82,3 miljonu finanšu palīdzību, bet kopējā summa ir EUR 110,1 
miljons.

Attiecībā uz pieļaujamām atlīdzinājuma izmaksām personām, kurām atsavināts īpašums, 
atbilstīguma 5. normas 1.1 punkta b) apakšpunktā Komisijas 2004. gada 10. marta Regulā 
(EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus 
īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu 
piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003, ir 
teikts:
"izņemot 2. punktā aprakstītos gadījumus, zemes pirkuma izmaksas nepārsniedz 10 % no 
darbības kopējiem piemērotajiem izdevumiem, ja vien augstāka proporcija nav noteikta 
atbalstā, ko apstiprinājusi Komisija".Gadījumi, kas minēti 5. normas 2. punktā, ir vides 
saglabāšanas pasākumi.

Karlas ezera atjaunošanas projekts paredz ūdens apgādi ļoti lielā teritorijā, un to nevar 
uzskatīt par vienīgi vides saglabāšanas projektu Komisijas Regulas (EK) Nr. 448/2004 
5. normas 2. punkta nozīmē.

Ir arī jānorāda, ka atsauce uz Direktīvu 85/337/EEK ir nepamatota, jo tā attiecas uz projektu, 
kas var būtiski ietekmēt vidi, ietekmes uz vidi novērtējuma principiem, jo īpaši ņemot vērā to 
īpašības, mērogu un vietu. Nepastāv Kopienas akti attiecībā uz atsavināšanu. Turklāt saskaņā 
ar EK līguma 295. pantu "šis līgums nekādi neietekmē dalībvalstu tiesību aktus, kas regulē 
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īpašumtiesību sistēmu". Līdz ar to noteikumi par atsavināšanu un iespējamo maksājumu 
kārtība ir dalībvalstu kompetencē. 

Secinājumi

Komisija informē Lūgumrakstu komiteju, ka saskaņā ar atbilstīguma normām 10 % no EUR 
110,1 miljona, kas ir kopējās izmaksas, kuras ņemtas vērā fondu līdzdalības noteikšanai, var 
tikt piešķirti, lai kompensētu zemes atsavināšanu. 

Jautājums par atsavināšanas kompensācijas faktisko maksājumu, par ko nosprieda Grieķijas 
tiesa, ir valsts kompetencē. 

Informācijai: 2008. gada decembrī Komisija jau sniedza atbildi  (10 % atbilstīguma norma, ko 
paredz regula (EK) Nr. 448/2004) uz prasītāja Komisijai 2008. gada 4. augustā iesniegto 
sūdzību. 


