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Temats: Lūgumraksts Nr. 1132/2009, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais H. M., par 
pārredzamības trūkumu attiecībā uz atbalsta pieteikumu ES rīcības programmu 
ietvaros

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par veidu, kādā Portugāles varas iestādes, izmantojot 
nacionālo stratēģisko ietvardokumentu (QREN), pārvalda vairākām Portugāles rīcības 
programmām piešķirtos līdzekļus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lūgumrakstā minētajā 
gadījumā par atbalsta piešķiršanas atteikumu ir notikusi varas ļaunprātīga izmantošana un 
nepotisms, un, tā kā viņš uzskata, ka lietas izskatīšana tiesā problēmu neatrisinās, viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„2009. gada 24. septembrī lūgumraksta iesniedzējs priekšsēdētājam J. M. Barroso nosūtīja e-
pasta vēstuli par šo pašu jautājumu. Atbildē uz to tika ierosināts, pirmkārt, izmantot valsts 
tiesību aktos paredzētās administratīvās un tiesas procedūras, un, otrkārt, Eiropas Savienības 
tiesību aktu pārkāpumu gadījumā iesniegt oficiālu sūdzību.

Lūgumraksta iesniedzējs oficiālu sūdzību neiesniedza. 2009. gada 16. decembrī nosūtītajā 
atbildē Komisijas dienesti norādīja, ka lēmums par to, vai projekta pieteikumam piešķirt vai 
nepiešķirt struktūrfondu atbalstu, nav atklāta konkursa jautājums.
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2009. gada 30. novembrī lūgumraksta iesniedzējs nosūtīja e-pasta vēstuli komisāram 
P. Samecki. Atbildē uz to tika izskaidrots struktūrfondu dalītās pārvaldības mehānisms un 
uzdevumu sadalījums starp dalībvalstīm un Komisiju: rīcības programmas, kas ietilpst 
Portugāles nacionālajā stratēģiskajā ietvardokumentā (QREN), tiek īstenotas partnerībā starp 
Komisiju un šīs dalībvalsts varas iestādēm. Dalībvalstu kompetencē ietilpstošie uzdevumi ir 
projektu atlase un uzraudzība.

Saskaņā ar Komisijas dienestu rīcībā esošo informāciju lūgumraksta iesniedzēja projekta 
pieteikums tika izvērtēts atbilstoši Portugāles varas iestāžu noteiktajiem kritērijiem.
2009. gada 13. augustā „Turismo de Portugal” Investīciju direktorāts pēc divu iepriekšēju 
negatīvu atbilžu sniegšanas (2009. gada 11. martā un 2009. gada 28. aprīlī) publicēja projekta 
pieteikuma galīgu noraidījumu saskaņā ar „Código do Procedimento Administrativo” 
(Administratīvā procesa kodeksa) 100. pantā paredzēto procedūru.
Jāuzsver, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 210, 31.7.2006) 11. panta 
nosacījumiem struktūrfondu atbalsts tiek sniegts atbilstoši papildināmības un partnerības 
principam starp Komisiju un dalībvalstīm, ņemot vērā to attiecīgās pilnvaras. Šajā kontekstā 
un pamatojoties uz subsidiaritātes principu, dalībvalstis ir atbildīgas par līdzfinansēto 
pasākumu īstenošanu attiecīgajā teritoriālajā līmenī saskaņā ar katras dalībvalsts institucionālo 
kārtību (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 12. pants).

Tas nozīmē, ka Eiropas Komisija nevar iejaukties projektu atlasē, jo tā ietilpst pārvaldes 
iestāžu kompetencē, ar noteikumu, ka šo iestāžu izvēle atbilst sadarbībā ar Komisiju 
pieņemtajos plānošanas dokumentos noteiktajiem principiem un spēkā esošajiem tiesību 
aktiem.

Izdevumu atbilstības noteikumus galvenokārt nosaka valstu līmenī, kas nozīmē, ka 
dalībvalstis katras konkrētās programmas dažādos prioritārajos virzienos var brīvi iekļaut vai 
arī no tiem izslēgt noteikta veida darbības vai arī noteiktu kategoriju atbalsta saņēmējus, tajā 
pašā laikā ievērojot tādus vispārējos tiesiskos principus kā vienādas attieksmes, 
nediskriminācijas un pārredzamības princips un izvairoties no interešu konfliktiem.

2009. gada 18. decembrī no lūgumraksta iesniedzēja tika saņemta papildu informācija, kas 
pašlaik tiek analizēta. Šajā sakarībā Komisija ir pārbaudījusi, vai lūgumraksta iesniedzēja 
pieteikuma noraidīšana ir balstīta uz objektīviem atlases kritērijiem un vai lūgumraksta 
iesniedzēja pieteikums nav noraidīts vienkārši de facto, jo (saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto papildu informāciju) līdzīgi „Turismo de Portugal” iesniegtie pieteikumi tika 
apstiprināti.

Šī lieta tiek izskatīta saskaņā ar sūdzību izskatīšanas kārtību. Tā kā Portugāle ir viena no 
dalībvalstīm, kas iesaistītas ES izmēģinājuma sistēmā, ar ES izmēģinājuma sistēmas 
starpniecību Portugāles varas iestādes tiek aicinātas pieņemt nostāju attiecībā uz konkrētiem 
jautājumiem, kas saistīti ar projektu atlases procesu. Atbilstoši ES izmēģinājuma sistēmas 
noteikumiem Portugāles varas iestādēm Komisijai būtu jānosūta sūdzības iesniedzējam 
paredzētās atbildes projekts. Komisijai par šo atbildes projektu ir jāizsaka komentāri. Tomēr 
Portugāle vēlas, lai atbildi sūdzības iesniedzējam nosūta pati Komisija. Jebkurā gadījumā 
Portugāles varas iestāžu reakcija vēl ir jāsagaida.
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Komisija informēs Eiropas Parlamentu par savu galīgo nostāju.”


