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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0931/2009, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Nikolaos 
Kagiaoglou, par iespējami nepareizu ES finansējuma izmantošanu un 
infrastruktūras projekta Ziemeļgrieķijas pilsētā Nikiforosā (Dramas prefektūra) 
kaitīgo ietekmi uz vidi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir padomnieks Ziemeļgrieķijas pilsētas Nikiforosas pašvaldībā 
(Dramas prefektūra), sūdzas par to, kā tehniskie dienesti Dramā izmanto Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda piešķirto finansējumu, lai Nikiforosā uzlabotu ūdens piegādes tīklu.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir nepotisma un varas ļaunprātīgas izmantošanas 
gadījums, un viņš par to jau ir sūdzējies Dramas prokuratūrā. Viņš arī norāda, ka šī projekta 
īstenošana rada nopietnu kaitējumu šīs teritorijas dabiskajai videi. Tā kā viņa sūdzības 
kompetentajām vides iestādēm nav devušas nekādus rezultātus, viņš aicina Eiropas 
Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba to, ka būvdarbi tiek veikti, izmantojot tehniskajā aprakstā 
paredzētās metodes (jo īpaši attiecībā uz darbiem, kas jāveic ar rokām, nevis ar mehāniskiem 
līdzekļiem). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka naudas sods EUR 8 500 apmērā, ko 
darbuzņēmējam piespriedis Meža dienests, liecina par to, ka darbuzņēmējs nepilda obligāto 
prasību veikt lielāko darbu daļu ar rokām.
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Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī, ka šeit ir runa par nepotisma un varas ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumu, un viņš par to jau ir sūdzējies Dramas prokuratūrā. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda uz interešu konfliktu, jo persona, kas Dramas prefektūras tehniskajos 
dienestos atbild par būvdarbu pārbaudi, ir darbuzņēmēja radinieks.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz, viņaprāt, vairākām pretrunām starp darbuzņēmēja 
līgumsaistību noteikumiem un šo saistību izpildes veidu, projekta negatīvo ietekmi uz vidi, kā 
arī minētā iespējamā interešu konflikta starp darbuzņēmēju un dažiem vietējās pašvaldības 
darbiniekiem, proti, darbuzņēmēja radiniekiem, ietekmi uz vietējo ekonomiku un kopienu.

Tādēļ viņš vēlas, lai Eiropas Parlaments izmeklē visus ar valsts līgumu saistīto būvdarbu 
apstākļus Dramas prefektūrā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Piemērojot subsidiaritātes principu, kohēzijas politikas intervenču ieviešanas galvenais 
priekšnoteikums ir dalībvalstu un Komisijas sadarbība. Kamēr vērienīgus projektus apstiprina 
Komisija, pārējo, šim konkrētajam ūdens apgādes projektam līdzīgu projektu atlasi un 
plānošanu, tostarp arī to pareizas īstenošanas kontroli, veic dalībvalstu kompetentās valsts 
iestādes. Uzraudzību veic dalībvalsts kompetentās iestādes un Komisija, paturot prātā, ka šie 
pasākumi jāsamēro ar to finansiālo ietekmi. Protams, rodoties aizdomām par krāpšanu, 
piemēro pilnīgas neiecietības politiku.

Saistībā ar projektu „Ārējā ūdens piegādes tīkla atjaunošana vietā, ko dēvē par Vagia avotiem, 
Nikiforosā, Dramas prefektūrā, Austrummaķedonijā” Komisija pieprasīja kompetentajām 
iestādēm iepazīstināt ar valsts pārvaldes iestāžu veikto uzraudzības pasākumu rezultātiem un 
ar visu viņu rīcībā esošo informāciju par novērtēšanas komitejas sastāvu un iespējamā 
interešu konflikta esamību.

Grieķijas varas iestādes 2009. gada 11. un 26. novembra un 2010. gada 21. janvāra vēstulēs 
sniedza Komisijai pieprasīto informāciju. Patiesībā tās iesniedza Austrummaķedonijas un 
Trāsas darbības programmas starpposma vadošās iestādes 2009. gada janvārī veiktās 
kontroles ziņojuma kopiju, kā arī ESPEL (Grieķijas Valsts ekonomikas ministrijas atklāta 
konkursa procedūrā iecelta ekspertīzes iestāde, kas pārbauda valsts pasūtījumu izpildi 
Grieķijā) 2009. gada augustā veiktās kontroles ziņojuma kopiju. Savu galīgo ziņojumu ESPEL
iesniedza 2010. gada 21. janvārī.

Šajās pārbaudēs tika konstatēts, ka atlases komitejas, kas lēma par būvdarbu līguma 
piešķiršanu, sastāvā nav iekļauti darbuzņēmēja radinieki un ka izlases veidā vēl jāpārbada 
daži fakti, jo īpaši saistībā ar apakšzemes cauruļvadu izbūvi.

Šajās pārbaudēs tika arī konstatēts, ka darbi, kurus bija paredzēts veikt ar rokām, nevis ar 
mehāniskiem līdzekļiem, acīmredzot netika veikti atbilstīgi būvdarbu atļaujā noteiktajām 
vides aizsardzības prasībām. Tika atklātas arī vēl citas problēmas, kas saistītas ar materiālu 
kvalitātes noteikšanas paraugu izsekojamību. Kvalitātes kontrole ieteica ievērot šādas 
prasības:

a) izlases veidā jāpārbauda apakšzemes būvdarbu kvalitāte;



CM\942835LV.doc 3/4 PE440.056v02-00

LV

b) Vides ministrijai, izsniedzot būvdarbu atļauju, jāpārbauda vides aizsardzības noteikumu 
pārkāpumi (mehāniskais darbs roku darba vietā); un

c) darbuzņēmējam jānodrošina daži līgumsaistībās paredzētie, bet vēl trūkstošie kvalitātes 
vadības sistēmas elementi. Ja šī prasība netiks izpildīta, tad darbuzņēmējam būvdarbu galīgā 
novērtējuma posmā varētu tikt piemērotas valsts tiesību akta Nr. 3669/08  176. pantā 
paredzētās soda sankcijas.

Secinājumi

ESPEL pārbaudes laikā konstatēja dažas problēmas. Tomēr šie jautājumu jārisina dalībvalstu 
varas iestādēm,

 veicot projekta plānošanu, tostarp arī tā pareizas īstenošanas pārbaudi, un samērojot 
kontroles pasākumus ar ES finansējuma iespējamā apdraudējuma apjomu,

 samērojot gan finansiālos, gan sociālos, gan arī ekoloģiskos apsvērumus un

 nodrošinot visu ES tiesību aktos noteikto prasību piemērošanu un neatbilstību 
gadījumā piemērojot attiecīgus finansiālus labojumus.

Komisija rūpīgi novēros kompetento iestāžu atbilstīgi ESPEL ieteikumiem veiktos 
pasākumus.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 31. maijā

Projektu līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, piešķirot 
EUR 180 087,61 reģionālajai Austrummaķedonijas un Trāsas darbības programmai 
2000.−2006. gadam.

Kad 2010. gada septembrī tika iesniegti noslēguma dokumenti, minēto projektu atzīmēja kā 
„nepabeigtu”. Saskaņā ar 2006. gada 1. augusta pamatnostādnēm par darbības programmu 
slēgšanu (COM(2006)3424) nepabeigtie projekti bija jāpabeidz līdz 2012. gada septembrim. 

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvoja, ka notikuši vairāki pārkāpumi saistībā ar līguma 
piešķiršanu un projekta būvniecību, kas nenotika saskaņā ar tehniskajām un vides prasībām.

Valsts pārvaldes inspektoru 2011. gada decembra pārbaudes ziņojumā tika minētas vairākas 
administratīvas un tehniskas nepilnības.

Pamatojoties uz tehniskajām nepilnībām, ko atklāja arī par valsts būvdarbu tehnisko kontroli 
atbildīgā struktūra (ESPEL), kā rezultātā projektu kvalificēja kā „kategorijas 2ii” projektu 
(kas nozīmē, ka problēmas ir nopietnas un darbuzņēmējam tās jānovērš), valsts iestādes 
neiekļāva projekta gala maksājumā summu EUR 79 753 apmērā (ERAF ieguldījums 
EUR 62 887) saistībā ar nelikumīgiem izdevumiem.

Valsts iestādes 2012. gada 19. jūnija vēstulē informēja Komisijas dienestus, ka konkrēto 
projektu nevar pabeigt, un prasīja, lai tam vairs nepiešķir līdzfinansējumu.
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Šajā sakarībā Komisijas dienesti ir sākuši procedūru, lai atskaitītu minēto summu no 
projektam piešķirtā ES finansējuma un veiktu pārrēķinu programmai atvēlētajam ES 
finansējumam.   Gaidāms, ka šī procedūra tiks pabeigta vēlākais 2013. gada maija beigās.

Secinājums
Ņemot vērā, ka ERAF līdzfinansējuma summa minētajam projektam tiek atskaitīta no gala 
maksājuma no Savienības budžeta, tas vairs nav ES līdzfinansēts projekts.


