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Temats: Lūgumraksts Nr. 0172/2008, ko pilsoņu apvienības „Ktima Fix” vārdā iesniedza 
Grieķijas valstspiederīgais Michalis Vomvas un kam pievienoti 9 paraksti, par 
Ktima Fix zaļās zonas aizsardzību Irakleio Attikis un tās nodošanu vietējiem 
iedzīvotājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

 Iepriekš minētās pilsoņu apvienības vārdā lūgumraksta iesniedzējs aicina aizsargāt vienu no 
nedaudzajām atlikušajām zaļajām zonām Atēnu reģiona austrumu daļā, „Ktima Fix” Irakleio 
Attikis, un aizsargājamo ēku šajā rajonā, kurai ir unikāla arhitektūras un vēsturiskā vērtība. 
Viņš arī uzskata, ka zona jānodod vietējo iedzīvotāju īpašumā. Tā kā kompetentās Grieķijas 
iestādes pašlaik izskata teritorijas aizsargājamā statusa mainīšanu un tā kā tās īpašumtiesības 
un vieta valsts pārvaldes struktūrā vēl nav noskaidrota, lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas 
Parlamentu nodrošināt, ka ES vides tiesību akti tiek pareizi piemēroti saistībā ar lēmumiem, 
kas jāpieņem par šīs svarīgās zaļās zonas nākotni.  

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 1. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī 

I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji ir Neo Iraklio pašvaldības Iedzīvotāju komitejas locekļi Atikā. Viņi 
aicina izvērtēt valsts iestāžu ierēdņu rīcību un pieļautos pārkāpumus Fix Estate lietas 
pārvaldības laikā, īpaši attiecībā uz pārskatāmību, valsts iestāžu un pilsoņu tiesībām un 
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pienākumiem, kā arī uz Eiropas Kopienas izglītības, kultūras un vides politiku. 

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju informāciju Fix Estate, kura kopējā platība ir 28 000 
kvadrātmetri (ieskaitot ēku), ir vienīgais kultūrvēsturiskais piemineklis un „zaļās plaušas” 
citādi blīvi apdzīvotā teritorijā. Galvenie apspriežamie jautājumi skar Fix Estate
īpašumtiesības (Grieķijas valsts vai Fix mantinieki) un tā iekļaušanu aizsargājamo pieminekļu 
reģistrā; šie divi jautājumi nosaka iespēju piešķirt Fix Estate vietējai kopienai kā atpūtas un 
kultūras pasākumu vietu. 

Juridiskās nesaskaņas par īpašumtiesībām uz 15 000 m² starp Fix mantiniekiem un Grieķijas 
valsti sākās pagājušā gadsimta 80. gadu vidū. Kamēr bija atlikts tiesas lēmums, Finanšu 
ministrija, Vides un sabiedrisko darbu ministrija un Kultūras ministrija 2002. gada sākumā 
pieņēma kopīgu lēmumu, kas noteica, ka 15 000 m² pieder valstij un, ka Fix Estate tiks 
atpirkts piespiedu kārtā kultūras olimpiādes vajadzībām. Kad Fix mantinieku juridiskās 
īpašumtiesības tika apstiprinātas ar tiesas spriedumu 2002. gada jūnijā, valsts iesniedza 
apelācijas sūdzību par šo spriedumu un kultūras ministrs publicēja lēmumu, ar kuru Fix 
Estate tika reģistrēts kā piemineklis (kļūdaini ziņojot, ka valsts ir visa Fix Estate īpašniece, un 
pieņemot šo lēmumu vienu dienu pirms attiecīgais likums par pieminekļu reģistrēšanu un tam 
nepieciešamo pamatojumu stājās spēkā). Valsts neiemaksāja pagaidu cenu par piespiedu 
atpirkšanu līdz paredzētajam pēdējam termiņam, kas pēc diviem gadiem noveda pie procesa 
anulēšanas un 2002. gada ministrijas lēmuma atcelšanas. Vienlaikus 2003. gadā Valsts 
juridiskā padome atzina par pieņemamu pamatu likvidācijai, kuru ierosināja valsts. Notiekot 
tiesvedībai, 2005. gadā valsts iesniedza atteikšanās dokumentu no pamata likvidācijai, jo tās 
mērķis bija atpirkt īpašumu no Fix mantiniekiem un piešķirt to vietējai kopienai. Rezultātā
Fix ģimenes iepriekš iesniegtais pieteikums par Fix Estate izņemšanu no aizsargājamo 
pieminekļu reģistra tika atzīts par pieņemamu izskatīšanai. 

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka valsts neievēro konfidencialitāti attiecībā uz atteikšanās 
dokumentu un, ka attiecīgajiem dienestiem (Olimpiādes lietu ģenerālsekretārs) nav pilnvaru 
vai kompetences šajā lietā un turklāt tie ir pievienojuši atteikšanās dokumentam atzinumu, 
kurā izlaisti svarīgi elementi. Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka kolīdz valsts atteikšanās 
dokuments stājās spēkā, Fix mantinieki kļuva par visa Fix Estate īpašniekiem bez tā 
pārdošanas kā bija garantēts agrāk (kā sākotnēji paredzēts) un viņu lūgums izņemt Fix Estate
no aizsargājamo pieminekļu reģistra tika atzīts par pieņemamu izskatīšanai.  

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju informāciju fakts, ka valsts atteicās no pamata Fix Estate
likvidācijai 2005. gadā, neveicot attiecīgās darbības, lai atpirktu to no juridiskajiem 
īpašniekiem, kā arī lietas pārvaldība laika posmā no 2002. – 2004. gadam (t.i. lēmums par
atpirkšanu piespiedu kārtā un iekļaušanu aizsargājamo pieminekļu reģistrā) veido virkni 
neattaisnojamu darbību, kas ir pretrunā ar sabiedrības interesēm.  

II. Komisijas nostāja

Izprotot vietējās kopienas jutīgumu saistībā ar šo gadījumu, Komisija vēlas atgādināt, ka tai 
nav juridiskas kompetences šajā lietā. Komitejas rīcība kultūras jomā, tai skaitā kultūras 
mantojuma aizsardzībā, pamatojas uz EK līguma 151. pantu. Tas paredz, ka Kopiena veicina 
dalībvalstu kultūru uzplaukumu, ievērojot to nacionālās un reģionālās atšķirības un pievēršot 
uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam. Kopienas rīcības mērķis ir veicināt sadarbību 
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starp dalībvalstīm un vajadzības gadījumā atbalstīt un papildināt to. 

III. Secinājums

Valsts kultūras mantojuma aizsardzība un atbalstīšana ietilpst dalībvalstu pilnvarās.

Komisija atzīmē, ka lūgumraksta iesniedzēji jau ir griezušies pie kompetentām valsts 
iestādēm, lai lūgtu papildu informāciju un paskaidrojumus saistībā ar šo lietu, un pauž cerību, 
ka viņu lūgums tiks izskatīts atbilstošā veidā.    


	750439lv.doc

