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EIROPAS PARLAMENTS 2009 – 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0090/2009, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Pal Nemeth, 
iebilstot pret baseina projektu Makó pašvaldībā Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Makó pašvaldības (Ungārija) iedzīvotāji iebilst pret 
pašvaldības iestāžu uzsākto esošā baseina un veselības centra kompleksa renovācijas projektu, 
ko saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto daļēji finansē ES, jo atbalsta citu, viņuprāt, 
labāku projektu, kurš turklāt ir arī lētāks. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī par to, ka netika 
noskaidrots iedzīvotāju viedoklis šajā jautājumā. Ir iesniegts lūgumraksts ar vairāk nekā 
5000 parakstiem, un vietējie iedzīvotāji ir uzsākuši tiesas procesu pret pašvaldības iestādēm 
par to, ka tās nav viņiem sniegušas nekādu būtisku informāciju. Kā noprotams, lēmumu 
pieņemšanas procedūra notiek trijos secīgos līmeņos, t. i., reģionālajā līmenī, tad valsts līmenī 
un beidzot ES līmenī Komisijā. Reģionālajā līmenī projekts ir apstiprināts. Iedzīvotāji nav 
saņēmuši nekādu atbildi uz savām vēstulēm un sūdzībām, kas tika iesniegtas atbildīgajam 
ministram. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka jau pirms darba pie projekta uzsākšanas tika 
veikti pasākumi, un viņš vēlas, lai notiktu izmeklēšana.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Makó pašvaldības (Ungārija) iedzīvotāji iebilst pret 
pašvaldības iestāžu uzsākto esošā baseina un veselības centra kompleksa renovācijas projektu.
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas arī par to, ka netika noskaidrots iedzīvotāju viedoklis šajā 
jautājumā. Viņš uzskata, ka projekta īstenošana ir pretrunā ar vairākiem ES tiesību aktiem.
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Struktūrfondi tiek īstenoti ar „dalītu vadību”, tādēļ par struktūrfondu rīcības programmu 
īstenošanu galvenokārt ir atbildīgas dalībvalsts varas iestādes. Tādēļ par atsevišķu projektu 
izvēli un projektu atbilstības valsts un Kopienas tiesību aktiem nodrošināšanu atbildīga ir 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) jebkuras rīcības programmas vadības iestāde. 
Eiropas Kopiena drīkst iejaukties tikai gadījumos, ja notiek EK tiesību aktu vai finanšu 
pārkāpumi.

Saistībā ar konkrēto lietu Komisija, šobrīd un pamatojoties uz pašreiz pieejamo informāciju, 
nespēj noteikt jebkādas neatbilstības Kopienas tiesību aktiem.

Attiecībā uz 2007.–2013. gada programmas periodu Dienvidu lielā līdzenuma rīcības 
programmu Reģionālā uzraudzības apakškomiteja un Konverģences uzraudzības komiteja 
lēma par projekta pieteikumu atlases kritērijiem, un vadošā iestāde izlēma, kuri projekti 
saņems līdzfinansējumu no programmas budžeta.

Eiropas Komisija nav atbildīga par atsevišķu projektu, kas saņem ERAF līdzfinansējumu, 
atlasi. Tas ir programmā iesaistīto iestāžu pārziņā (uzraudzības komiteja un vadošā iestāde). 
Vadošai iestādei ir jānodrošina, lai ERAF līdzfinansējumam atlasītie projekti atbilstu valsts un 
Kopienas tiesību aktiem.

Komisija ir sazinājusies ar vadošo iestādi, lai iegūtu papildu informāciju par minēto projektu 
un lūgumraksta iesniedzēja apsvērumiem. Ja tiks konstatēts, ka lūgumraksta iesniedzēja 
prasības ir pamatotas un netiek ievēroti ES noteikumi, Komisija attiecīgi iejauksies.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lēmumu pieņemšana par decentralizētiem projektiem 

Kā Eiropas Komisija norādījusi savā iepriekšējā paziņojumā attiecībā uz šo lūgumrakstu, 
struktūrfondus dalīti pārvalda Eiropas Komisija (EK) un dalībvalstis. Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu projektu atlase ir decentralizēta (izņemot lielus projektus, kuriem tiek 
piemērota cita procedūra). Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Dienvidu lielā 
līdzenuma darbības programmas (OP) vadošai iestādei ir jāizlemj, kuri atsevišķie projekti 
saņems līdzfinansējumu no programmas attiecīgajā reģionā tik ilgi, kamēr tie veicinās OP
noteiktās stratēģijas un mērķa īstenošanu (2. prioritātes ass: ar tūrismu saistīta attīstība). 
Vadošai iestādei ir jānodrošina, lai ERAF līdzfinansējumam atlasītie projekti atbilstu valsts un 
Kopienas tiesību aktiem. Komisija tomēr drīkst iejaukties gadījumos, ja notiek tiesību aktu vai 
finanšu pārkāpumi. 

Attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu Reģionālā Uzraudzības komiteja un 
Dienvidu lielā līdzenuma darbības programmas Konverģences uzraudzības komiteja vienojās 
par atlases kritērijiem projekta pieteikumiem, un vadošā iestāde ir atbildīga par atbilstošu 
projektu atlasi. 

Specifiskais Makó pašvaldības spa projekts (DAOP-2007-2.1.1/A)

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegtajiem dokumentiem, EK ir atkārtoti izvērtējusi 
šo lietu. Dokumentos, kas pievienoti sākotnējam lūgumrakstam, ietvertas lūgumraksta 
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iesniedzēja iepriekšējās sūdzības vadošajai iestādei. Tās tika noraidītas, jo lūgumraksta 
iesniedzēja prasībai nebija juridiska pamata. 

Lūgumraksta iesniedzējs arī iesniedza jaunu dokumentu — Segedas pilsētas tiesas lēmumu 
(05.10.2009.). Ar tiesas lēmumu lūgumraksta iesniedzējam tiek dotas piekļuves tiesības spa
rekonstrukcijas tehniski ekonomiskajam pamatojumam un attiecīgajiem līgumiem, jo tā ir 
publiska informācija.

EK ir pieprasījusi papildu informāciju par projekta atlases procedūrām. Vadošā iestāde ir 
iesniegusi dokumentus, kas parāda, ka atlases procedūras atbilst attiecīgajiem valsts un ES 
tiesību aktiem, un veicina prioritārās ass vispārējā mērķa īstenošanu atbilstoši OP.

Saskaņā ar vadošās iestādes un lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju atbilstošie ES 
noteikumi nav pārkāpti, un finanšu pārkāpumi nav konstatēti. Tādēļ Eiropas Komisijai nav 
pamata iejaukties šajā lietā.

Saskaņā ar kohēzijas politikas dalītās pārvaldības intervencēm un subsidiaritātes principu 
dalībvalstīm ir jāatlasa atsevišķi projekti un jānodrošina, lai projekti, kas atlasīti ERAF 
finansējuma saņemšanai, pilnībā atbilstu valsts un Kopienas tiesību aktiem un veicinātu 
darbības programmas stratēģijas un mērķa īstenošanu. Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no 
dalībvalsts un lūgumraksta iesniedzēja, šajā konkrētajā gadījumā nav konstatēti ES vai valsts 
tiesību aktu pārkāpumi. Tādēļ Eiropas Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties šajā lietā.”


