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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1660/2009, внесена от N.S., с германско гражданство, относно 
предполагаема злоупотреба със средства на Европейския съюз във връзка с 
проект за строителство на гръцкия остров Zakynthos

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на проект за строителство на гръцкия остров 
Zakynthos, 75% от чиято стойност се покрива от ЕФРР. Той изтъква, че предметът на 
проекта е твърде неясен, тъй като изглежда да е полузавършена спортна арена с 
ненужен паркинг. Вносителят подчертава също така, че проектът се намира в закрита 
кариера, която преди това е експлоатирана като незаконно сметище. Той счита, че този 
проект представлява сериозна злоупотреба с финансиране от Европейския съюз и 
затова призовава Европейския парламент да разгледа случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Според информацията, получена от компетентния управляващ орган, проектът се 
отнася до рехабилитация на незаконно сметище в района на Laganas на гръцкия остров 
Zakynthos. Незаконното сметище се намира в закрита кариера. Общият бюджет е в 
размер на 593 000 евро. Практическата работа се състои от събиране на отпадъците, 
събаряне на стари сгради, разрушаване на скали, заравняване, покриване с пръст, 
поставяне на отводнителни тръби, изкопаване на отводнителни канали, подпорни 
стени, метални врати и насаждения. 
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В района на проекта има табела, което сочи, че проектът изпълнява правилата за 
публичност за съфинансирани проекти (член 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на 
Комисията). Всякакви допълнителни работи и/или начини на употреба следва да бъдат 
финансирани от крайния бенефициент.
Компетентният управляващ орган е направил посещение на място и е установил 
няколко проблема, които се нуждаят от разрешаване от страна на крайния бенефициент 
(напр. допълнителна растителност върху насипите, поддръжка и т.н.) с оглед на 
пълното постигане на целите на проекта.  Тези работи следва да се финансират от 
самия краен бенефициент. След като тези работи бъдат извършени и проектът бъде 
приключен, напълно функциониращ и работещ, управляващият орган ще удостовери, 
че крайният бенефициент е изпълнил своите задължения. Ако крайният бенефициент 
не изпълни своите задължения в рамките на установения краен срок, тогава 
съфинансирането от ЕС ще бъде възстановено. По-специално, когато Комисията 
обработва приключването на оперативните програми за периода 2000–2006 г., тя ще 
поиска потвърждение от съответната държава-членка дали работят всички проекти, за 
които е декларирано, че се дължи плащане, дали помощта е била правилно използвана 
и дали са постигнати целите на съответните програми. Държавата-членка следва да 
предприеме мерки за завършването или за въвеждането в експлоатация, за своя сметка, 
на всички незавършени или нефункциониращи операции не по-късно от две години 
след крайния срок за предаване на окончателния доклад при приключването на 
съответната програма.

Заключение

Според наличната информация Комисията не може да установи никаква злоупотреба с 
финансиране от ЕС. Точно обратното, компетентният управляващ орган следи отблизо 
проекта и осигурява спазването на политиките на ЕС. Управляващият орган ще отправи 
някои въпроси относно незавършените или нефункциониращи операции към крайния 
бенефициент, като се очаква крайният бенефициент да изпълни своите задължения в 
срок от две години след крайния срок за предаване на необходимите документи за 
приключването на проекта.

Комисията би искала да подчертае, че управлението на отпадъците е един от основните 
проблеми в областта на околната среда. Рехабилитацията на сметища, които преди са 
били незаконни, може да се характеризира единствено като благотворна за широката 
общественост и като належаща за опазването на природата, в съответствие с Директиви 
1999/31/ЕО и 2008/98 /ЕО. Освен това премахването на незаконните сметища и тяхното 
повторно използване като отговарящи на законовите изисквания площадки е 
необходимо и за да може Гърция да изпълни цялостно решението на Съда по дело C-
502/03, с което Гърция се осъжда за нарушаване на разпоредбите на членове 4, 8 и 9 от 
Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците, изменена с Директива 91/156/ЕИО1.

                                               
1http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=d
ocjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


