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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0830/2011, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Polikarpos Markaras, par vides izpostīšanu Pedio tou Areos zaļajā zonā 
Atēnās

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz būvdarbiem, kas tiek veikti Pedio tou Areos zaļajā zonā 
Atēnās saistībā ar atpūtas zonu attīstīšanai Atikā paredzēto programmu, kam ir sniegts ES 
atbalsts. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka plānotie pasākumi, kas ietver daudzu koku 
nociršanu, ir pretrunā ES vides aizsardzības — augsnes aizsardzības un koku aizsardzības un 
saglabāšanas — principiem un vadlīnijām. Tā kā Pedio tou Areos ir viena no nedaudzajām 
vietām, kurās atēnieši brīvajā laikā var vingrot un trenēties, un izbaudīt dabu, kā arī viena no 
nedaudzajām vietām, kur bērniem joprojām ir pietiekami daudz vietas spēlēm un izpētei, 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, lai glābtu šo unikālo atpūtas vietu 
no nepareizas pārvaldības un vides izpostīšanas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksts ir saistīts ar sūdzību par šo pašu tematu; šo sūdzību Komisija slēdza 2010. gada 
23. septembrī.

Komisija sūdzības/lūgumraksta iesniedzējam norādīja, ka palīdzība no struktūrfondiem tiek 
sniegta atbilstīgi dalītās pārvaldības principam, saskaņā ar kuru dalībvalstis ir atbildīgas par 
līdzfinansēto darbību atlasi un īstenošanu vispiemērotākajā teritoriālajā līmenī un atbilstīgi 
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katras dalībvalsts institucionālajai sistēmai.

Tas jo īpaši nozīmē, ka Komisija nedrīkst iejaukties projektu atlasē (izņemot lielu projektu 
atlasi, kad Komisija novērtē, vai tie atbilst programmu un citu Kopienas politikas jomu 
prioritātēm), jo tā ir valsts vadošo iestāžu ekskluzīvā kompetencē ar nosacījumu, ka tās 
izvēlas projektus atbilstīgi tajos programmdokumentos noteiktajiem principiem, kas pieņemti, 
apspriežoties ar Komisiju, un ka tie atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Saskaņā ar Grieķijas varas iestāžu sniegto informāciju projekts, veicot konkursa un sarakstā 
iekļaušanas procedūru, ir guvis nepieciešamo vadošās iestādes apstiprinājumu un vides, 
plānošanas un sabiedrisko darbu ministra apstiprinājumu. 

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumi un valsts varas iestāžu sniegtā informācija Komisijai 
nedeva iemeslu secināt, ka, iespējams, tiek pārkāpti struktūrfondiem piemērojamie noteikumi. 
Komisijai arī nebija iemesla uzskatīt, ka ir pārkāpti kādi no attiecīgajiem ES tiesību aktiem 
vides jomā, piemēram, Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtējumu1 (jāatzīmē arī, ka šobrīd nepastāv ES direktīva par augsnes 
aizsardzību).

Attiecībā uz valsts vadošo iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, ko lūgumraksta/sūdzības 
iesniedzējs uzskata par sev neizdevīgiem, viņam tika ieteikts pieprasīt atlīdzību valsts līmenī.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.


