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par pilsētas centrālapkures sistēmas atjaunošanu Botošani pilsētas 
teritorijās, Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka Eiropas Savienība 2007.–2013. gada darbības programmas 
„Vide” prioritārā virziena Nr. 3 ietvaros no Kohēzijas fonda piešķīrusi ievērojamas naudas 
summas Botošani pilsētas centrālapkures sistēmu atjaunošanai. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka varas iestādes Eiropas Savienībai sniegušas nepatiesus datus un ka uzņēmums SC 
Modern Calor Sa nelikumīgi izmanto finansējumu. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina 
Parlamentu izmeklēt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Botošani vietējo varas iestāžu iesniegtie dati, lai 
pamatotu finansējumu pilsētas centrālapkures sistēmas atjaunošanai no darbības programmas 
„Vide”, nav pareizi. Viņš apšauba investīciju pievienoto vērtību, jo lietotāju skaits ir mazāks, 
nekā to paziņojušas varas iestādes, un sistēma konkurē ar individuālām apkures sistēmām.

Komisijas novērojumi

Botošani pašvaldības pilsētas centrālapkures sistēmas atjaunošana tiešām ir Kohēzijas fonda 
darbības programmas „Vide” ietvaros līdzfinansēts projekts. Šādu ieguldījumu galvenais 
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mērķis ir nodrošināt esošās apkures sistēmas atbilstību Eiropas standartiem vides jomā 
attiecībā uz emisijām.

Saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem kohēzijas politikas ietvaros palīdzība tiek sniegta 
saskaņā ar dalītas pārvaldības starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm principu. Projekts ar 
kopējo vērtību EUR 30 miljoni netiek uzskatīts par lielu investīciju projektu, un tāpēc 
pieteikumu ir novērtējušas tikai valsts varas iestādes.

Tomēr saskaņā ar informāciju, kas saņemta no programmas „Vide” vadošās iestādes, 
projektam ir veikta ekonomiskā analīze, lai novērtētu alternatīvus tehniskos risinājumus, tai 
skaitā vispārēju individuālu apkures sistēmu izmantošanu. Šīs modelēšanas ir veiktas, 
balstoties uz saņēmēja un nolīgto konsultantu sniegto informāciju.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš norādīto informāciju, Komisijas dienesti mudina lūgumraksta iesniedzēju 
ar sūdzībām vērsties pie programmas „Vide” vadošās iestādes Rumānijā.


