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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

10.11.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1130/2009, ko „Joan Prim iedzīvotāju asociācijas” vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Ramón Peña Bertolin, par būvniecības 
darbiem Reusas parkā

Lūgumraksts Nr. 1243/2009, ko „Joan Prim iedzīvotāju asociācijas” vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Ramón Peña Bertolin, par būvniecības 
darbiem Reusas parkā

1. Lūgumraksta Nr. 1130/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa novērst bojājumus mājām, kas tika nodarīti būvdarbu laikā 
Barranco de Escorial. Neatbilstošas būvniecības rezultātā šīs mājas ir pakļautas pazemes 
ūdens straumēm. Viņš prasa apstādināt Reusas velodroma parkā notiekošos būvniecības 
darbus. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju būvniecība notiek parkā, kas 
izveidots ar ERAF finansējumu.

Lūgumraksta Nr. 1243/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz novērst bojājumus, kas nodarīti mājām, ko skāra būvniecības 
darbi Barranco de Escorial, norādot, ka neatbilstošas būvniecības rezultātā šīs mājas ir 
pakļautas pazemes ūdens straumēm.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1130/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. novembrī. 
Lūgumraksts Nr. 1243/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. decembrī. 
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Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Lūgumraksti

Lūgumraksts attiecas uz virkni pilsētvides rekonstrukcijas darbu, kas tiek finansēti no ES 
fondu līdzekļiem un tiek veikti Barranco del Pedret teritorijā. Šo rekonstrukcijas darbu dēļ, 
kuros ietilpst arī neizmantoto zemes gabalu pārveidošana par zaļo zonu, šie zemes gabali 
iegūtu daudz lielāku vērtību.

Saskaņā ar lūgumrakstā sniegto informāciju šie rekonstrukcijas darbi bija paredzēti, lai 
uzlabotu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Taču beigās pašvaldība uzlabotos zemes gabalus 
pārdeva privātam investoram 350 jaunu ēku būvniecībai.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pilsētas ģenerālplāns, saskaņā ar kuru šīs ēkas tika 
uzbūvētas, ir pretrunā Kohēzijas fonda līdzekļu apsaimniekošanas noteikumiem, jo ieguvējs 
no uzlabojumiem, kurus finansēja no Kohēzijas fonda līdzekļiem, beigās bija privāts 
investors. Viņš arī apgalvo, ka varētu būt pārkāpti pilsētas iekšējie noteikumi un vides tiesību 
akti, tādējādi ietekmējot 700 agrāk būvētās ēkas, kas atrodas šajā teritorijā (Paseo Prim
Nr.º35, 37, 39, 41 un43 un Calle Borraful Nr.°4, 6, un 8).

Lūgumraksta iesniedzējs jo īpaši apgalvo, ka starp jaunajām un agrāk būvētajām ēkām nav 
atstāts pietiekami daudz vietas, tādējādi ierobežojot agrāk būvēto ēku pieejamību palīdzības 
dienestiem. Turklāt saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju jauno ēku pamati 
ir ielieti pārāk dziļi un atrodas pārāk tuvu reģiona pazemes ūdeņu slānim, radot kaitējumu 
agrāk būvētajām ēkām (plaisas sienās un grīdās, kā arī salaidumu uzbriešana).

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir notikuši vairāki ES un valsts tiesību aktu 
pārkāpumi, viņš lūdz uzsākt izmeklēšanu par 350 ēku būvniecību teritorijā, kas tika 
rekonstruēta no Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēta projekta īstenošanas laikā. Viņš arī 
pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu, tūlītēju darbu pārtraukšanu un ēku nojaukšanu. 

Komisijas komentāri

Kohēzijas fonda 1994.–1999. gada plānošanas periodā Komisija ar Lēmumu Nr. C(1998)1836 
apstiprināja virkni pilsētattīstības projektu īstenošanai Katalonijas reģionā. Kopējais ES 
ieguldījums šajā projektu grupā bija EUR 3 170 911. Projektā Nr. 3 „Encauzamiento del 
barranco del Pedret en Reus” bija paredzēta lietus ūdens un notekūdeņu kolektora būvniecība 
starp Ruidoms autoceļu (T-310) un El Escorial neizmantoto teritoriju. Projekta mērķis bija 
attīrīt un norobežot pazemes ūdens slāni, lai nākotnē šajā teritorijā būtu iespējams attīstīt 
pilsētvidi, un daļu no šīs teritorijas pielāgot zaļās zonas jeb pilsētas parka vajadzībām. 

Galīgais ziņojums tika saņemts 2003. gada 2. jūlijā, un finansējuma saņēmējs tajā 
apstiprināja, ka minētie mērķi ir sasniegti. 

Attiecībā uz apgalvojumu, ka uz zemes gabala, kas ticis uzlabots ar Eiropas fondu 
līdzfinansējuma palīdzību, tiek veikta pilsētvides attīstīšana, Spānijas varas iestādes galīgajā 
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ziņojumā norādīja, ka veiktie darbi atbilst nospraustajiem mērķiem un visiem nosacījumiem, 
kas minēti lēmumā par finansējuma piešķiršanu. Komisija līdzekļus izmaksāja, pamatojoties 
uz informāciju, kas sniegta projekta noslēgumā obligāti iesniedzamajos dokumentos (darbu 
apraksts, izmaksu atšifrējums, publicitātes pasākumi, sertifikāts, kas apliecina veikto darbu 
atbilstību nosacījumiem, kas minēti lēmumā par finansējuma piešķiršanu, rezultātu 
izvērtējums utt.).

Kopējais ES finansējuma apjoms šim projektam bija EUR 377 836, ko pašvaldības iestādes 
saņēma 2003. gada 16. septembrī.

Komisijai nav tiesību pieņemt nostāju attiecībā uz iespējamiem pilsētas iekšējo noteikumu 
pārkāpumiem saistībā ar drošības jautājumiem un ēku pieejamību palīdzības dienestiem. 
Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam vērsties valsts tiesās.

Attiecībā uz iespējamiem vides tiesību aktu pārkāpumiem, jo īpaši attiecībā uz to noteikumu 
neievērošanu, kas paredz minimālo attālumu starp ēku pamatiem un pazemes ūdens slāni, 
jānorāda, ka ES vides tiesību aktos nav nekādu nosacījumu par attālumu līdz pazemes ūdens 
slānim. Tādēļ ar informāciju par valsts tiesību aktu pārkāpumu būtu jāvēršas kompetentajās 
valsts vai reģionālajās iestādēs.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam 
(OLAF) un Eiropas ombudam. OLAF secināja (22.12.2008. vēstulē), ka krāpšanu vai 
pārkāpumu nav iespējams konstatēt. Eiropas ombuds (kurš jautājuma izskatīšanu pabeidza 
2009. gada 9. jūnijā) secināja, ka nav pamata lietas ierosināšanai.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju un OLAF un Eiropas ombuda 
secinājumus, Eiropas Komisija secina, ka nekādi pārkāpumi nav konstatēti. 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, nav iespējams konstatēt, ka būtu pārkāpti ES tiesību akti, jo īpaši 
Regula (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi. 


