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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1660/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais N. S., par 
iespējamu nepareizu ES līdzekļu izlietošanu saistībā ar būvniecības projektu 
Zakintas salā Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz būvniecības projektu Zakintas salā Grieķijā, kura 
izmaksas 75 % apmērā sedza ERAF. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka projekta objekts ir 
īpaši neskaidrs, jo tas izskatās pēc līdz pusei pabeigta sporta laukuma ar saistītu bezjēdzīgu 
automašīnu stāvvietu. Viņš arī uzsver, ka projekts atrodas slēgtā karjerā, kur agrāk darbojās
nelikumīga atkritumu izgāztuve. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis projekts ir nepareiza 
ES finansējuma izmantošana, un tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 24. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no kompetentās pārvaldes iestādes, projekts ir saistīts ar 
nelikumīga atkritumu poligona sanāciju Laganas teritorijā, Zakintas salā, Grieķijā. 
Nelikumīgais atkritumu poligons atradās pamestā karjerā. Kopējais projekta budžets ir 
EUR 593 000. Faktiski darbi ietver atkritumu savākšanu un veco ēku nojaukšanu, akmeņu 
skaldīšanu, līdzināšanu, māla blietēšanu, kanalizācijas sistēmas izveidi, grāvju rakšanu, 
atbalsta sienu veidošanu, metāla durvju uzstādīšanu un apzaļumošanu. 
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Teritorijā, kur īsteno projektu, ir uzstādīts informācijas stends, kurā norādīta informācija par 
projekta atbilstību publicitātes noteikumiem attiecībā uz līdzfinansētiem projektiem 
(Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006 8. pants). Papildu darbus un/vai teritorijas 
izmantošanas darbības finansēs galīgais ieguvējs. Kompetentā pārvaldes iestāde apmeklēja 
objektu un konstatēja, ka, lai sasniegtu visus projekta mērķus, galīgajam ieguvējam jāatrisina 
vairāki jautājumi (piemēram, papildu apzaļumošana uz nogāzēm, uzturēšana u. c.). Šos darbus 
finansēs pats galīgais ieguvējs. Pēc tam, kad šie darbi būs veikti un projekts pabeigts un kad 
tas būs pilnībā funkcionāls un darboties spējīgs, pārvaldes iestāde sniegs apstiprinājumu, ka 
galīgais ieguvējs ir izpildījis savas saistības. Ja galīgais ieguvējs neizpildīs savas saistības 
noteiktajos termiņos, ES līdzfinansējums būs jāatmaksā. It īpaši noslēdzot 2000.–2006. gada 
darbības programmas, Komisija pieprasīs apstiprinājumu no iesaistītajām dalībvalstīm 
attiecībā uz to, vai projekti, kas paziņoti kā atbilstīgi apmaksai, ir īstenoti, vai sniegts 
pienācīgs atbalsts un vai sasniegti attiecīgo programmu mērķi. Dalībvalstīm uz sava rēķina 
jāapņemas pabeigt vai padarīt par darboties spējīgām visas nepabeigtās vai darboties 
nespējīgās darbības divu gadu laikā pēc nobeiguma ziņojuma iesniegšanas termiņa.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt ES finansējuma nepareizu 
izlietojumu. Tieši otrādi, kompetentā pārvaldes iestāde cieši uzrauga projektu un nodrošina 
atbilstību ES politikai. Pārvaldes iestādes izvirzīs galīgajam ieguvējam dažas prasības saistībā 
ar nepabeigtām vai darboties nespējīgām darbībām, un sagaidāms, ka galīgais ieguvējs 
izpildīs savas saistības divu gadu laikā pēc projekta slēgšanai nepieciešamo dokumentu 
iesniegšanas termiņa.

Komisija vēlas norādīt, ka atkritumu apsaimniekošana ir viens no būtiskākajiem vides 
jautājumiem. Iepriekš veikto nelikumīgo atkritumu poligonu sanāciju var raksturot tikai kā 
sabiedrības ieguvumu un neaizstājamu pasākumu dabas aizsardzībai saskaņā ar 
Direktīvu 1999/31/EK un Direktīvu 2008/98/EK. Turklāt nelikumīgo atkritumu poligonu 
likvidēšana un to turpmākā izmantošana atbilstīgi tiesību aktiem ir priekšnosacījums, lai 
Grieķija pilnībā izpildītu Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-502/03, kuras 
izskatīšanas laikā tika atzīts, ka Grieķija pārkāpusi Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem, 
kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/156/EEK1, 4., 8. un 9. panta noteikumus.”

                                               
1http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=d
ocjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


