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Temats: Lūgumraksts Nr. 0867/2019, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais R. P. C., 
par koku masveida izciršanu Bigo pilsētā saskaņā ar ilgtspējīgas 
pilsētattīstības stratēģiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka projektā, kas uzsākts saistībā ar uzaicinājumu 
iesniegt priekšlikumus ilgtspējīgas pilsētattīstības stratēģijai, ko līdzfinansē saskaņā ar ERAF 
darbības programmu ilgtspējīgai izaugsmei no 2014.–2020. gadam, paredzēts plašā mērogā 
izcirst masīvus kokus, kas vecāki par 70 gadiem (13 liepas un 41 kastaņkoku), kā arī pārvietot 
un pēc tam pārstādīt 29 apelsīnu un 45 kamēlijas kokus, kas ir daļa no Gran Vía un tās apkārtnes 
jau vairāk nekā 40 gadus. Viņš apgalvo, ka iestāžu rīcība ir pretrunā ar kritērijiem un mērķiem, 
kas noteikti uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, un aicina apturēt projektu un Komisijai 
uzsākt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 15. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Lūgumraksts 

Lūgumrakstā ir izvirzīts jautājums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansēta projekta (saskaņā ar Bigo pilsētas ilgtspējīgas pilsētattīstības stratēģiju) 
saskaņošanu ar uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus izklāstītajiem mērķiem un kritērijiem. 
Projekta mērķis ir veicināt un palielināt gājēju mobilitāti, ierīkojot mehāniskas kāpnes gar 
Gran Via, bet saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju tā īstenošana balstās uz 
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plaša mēroga tādu masīvu koku izciršanu, kas vecāki par 70 gadiem (13 liepas un 41 
kastaņkoks), kā arī 29 apelsīnu un 45 kamēlijas koku pārvietošanu un pēc tam pārstādīšanu.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz apturēt līdzfinansējumu un mudina Komisiju sākt izmeklēšanu 
par atbilstību un attiecīgā gadījumā ierosināt disciplinārlietu par videi nodarīto kaitējumu.

Komisijas apsvērumi 

Pēc apspriešanās ar ERAF pārvaldības iestādi Spānijā Komisija ir apkopojusi šādus 
apsvērumus:

Projekts “Gran Vía pilsētas kontūras atjaunošana un pārveidošana” ietver agronoma sagatavotu 
vairāku koku paraugu riska analīzi1. Šajā ziņojumā ir noteikts riska indekss katram koka 
paraugam. Kokus vecumā no 40 līdz 50 gadiem novērtēja, izmantojot modernu metodoloģiju, 
kuras pamatā ir biomehānika, dendrostatika un riska potenciāls. Ziņojumā ieteikts nocirst dažus 
kokus un citus pārstādīt ainavu zonā. Komisijai nav informācijas, kas ļautu konstatēt, ka 
ziņojumā nav apkopoti pietiekami un ticami pierādījumi par koku veselības stāvokli. 
Pamatojoties uz šo ziņojumu, vietējās iestādes līdz 2019. gada novembrim bija nocirtušas 19 
Indijas kastaņkokus un piecas liepas, jo visos no tiem bija slimības un dažādu stadiju puve, 
sēnes un dobumi. Tāpat viņi pārvietoja 29 kamēlijas un 15 rūgto apelsīnu kokus. Projekta 
ziņojumā un tehniskajā novērtējumā, ko veica Projektu koordinācijas, darbu tehniskās 
inspekcijas un pašvaldības palīdzības biroja vadītājs, apsvērta iespēja veikt pārstādīšanu, kas 
iekļauta tajā pašā darbībā. Tehniskajā novērtējumā tika pārbaudīta mežizstrādes un 
pārvietošanas procesa atbilstība vides aizsardzības noteikumiem.

Pilsētas ir atbildīgas par darbību atlasi un uzraudzību saskaņā ar ilgtspējīgu pilsētattīstību2. 
ERAF vadošajai iestādei (Finanšu ministrijai) ir jāpārbauda, vai pilsētas īsteno līdzfinansētus 
projektus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, ilgtspējīgas pilsētattīstības stratēģiju, ko 
paredz piemērojamie tiesību akti3, attiecīgo darbības programmu (šajā gadījumā Spānijas 
daudzreģionu programmu) un darbības atbalsta nosacījumiem4. Valsts revīzijas iestāde 
pārbauda pārvaldības un kontroles sistēmas darbību un deklarēto izdevumu pareizību. Vadošā 
iestāde nav paziņojusi Komisijai par pārkāpumiem, kas ietekmē lūgumrakstā minēto projektu.

Komisija pati veic revīzijas un pārkāpumu gadījumā pieprasa dalībvalstij veikt nepieciešamos 
korektīvos pasākumus, tostarp finanšu korekcijas. Komisija nav veikusi revīziju par 
lūgumraksta iesniedzēja minēto projektu. 

Secinājumi

Nav informācijas, kas ļautu secināt, ka iestāžu rīcība ir pretrunā uzaicinājumam iesniegt 
priekšlikumus vai attiecīgajiem tiesību aktiem vides jomā. Tāpēc Komisija pašreizējos 

1 Ziņojums ir iekļauts projekta dokumenta 8. pielikumā par ekoloģisko, estētisko pārvaldību un ainavas 
apsaimniekošanu. Ziņojuma nosaukums: “Riska analīzes ziņojums par vairākiem Gran Vía Avenue koku 
paraugiem posmā starp Urzaiz un Nicaragua ceļu”.
2 Ilgtspējīga pilsētattīstība, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) 
Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas 
izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006, OV L 347, 20.12.2013, 289–302. lpp., 
7. panta 3. punktā.
3 Regula (ES) Nr.  1301/2013, 7. panta 1. un 5. punkts.
4 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 125. panta 4. punkta a) apakšpunkts. 
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apstākļos neparedz veikt pasākumus attiecībā uz šo projektu.


