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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1660/2009 af N.S., tysk statsborger, om påstået misbrug af EU-
midler i forbindelse med et byggeprojekt på den græske ø Zakinthos

1. Sammendrag

Andrageren henviser til et byggeprojekt på den græske ø Zakinthos, hvoraf 75 % af 
omkostningerne er blevet dækket af EFRU. Andrageren påpeger, at formålet med projektet er 
særdeles uklart, idet det fremstår som en halvfærdig sportsplads med en tilhørende formålsløs 
parkeringsplads. Han understreger tillige, at projektet er lokaliseret i et lukket stenbrud, der 
tidligere fungerede som en illegal losseplads. Andrageren mener, at der i indeværende tilfælde 
er tale om alvorligt misbrug af EU-midler, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010.

Ifølge de oplysninger, der er modtaget fra den kompetente forvaltningsmyndighed, vedrører 
projektet oprensning af en ulovlig losseplads i Laganasområdet på den græske ø Zakinthos. 
Den ulovlige losseplads var beliggende i et nedlagt stenbrud. Det samlede budget udgør 
593.000 euro. Det praktiske arbejde består i affaldsindsamling og nedrivning af gamle 
bygninger, hugning af sten, planering, lerpåfyldning, nedlægning af dræn, gravning af 
drængrøfter samt etablering af støttevægge, metaldøre og beplantninger. 

Der er på projektområdet opsat et skilt, som oplyser, at projektet opfylder kravene om 
information til offentligheden, hvad angår samfinansierede projekter (artikel 8 i 
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Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006). Eventuelle yderligere arbejder og/eller 
anvendelser skal finansieres af den endelige modtager.

Den kompetente forvaltningsmyndighed gennemførte en byggepladsinspektion og udpegede 
en række forhold, som den endelige modtager har pligt til at udbedre (bl.a. yderligere 
beplantninger på bredderne og vedligeholdelse) for til fulde at opfylde projektets mål. Den 
endelige modtager skal selv finansiere disse arbejder. Når disse arbejder er udført, og 
projektet er fuldført, fuldt funktionsdygtigt og operationelt, vil forvaltningsmyndigheden 
attestere, at den endelige modtager har opfyldt sine forpligtelser. Såfremt den endelige 
modtager ikke opfylder sin forpligtelse inden for de fastsatte frister, inddrives EU-
samfinansieringen. På det tidspunkt, hvor Kommissionen lukker de operationelle programmer 
2000-2006, vil den bede den pågældende medlemsstat bekræfte, om de projekter, der er 
erklæret forfalden til betaling, alle er operationelle, om støtten er blevet anvendt i 
overensstemmelse med reglerne, og om de pågældende programmers mål er blevet opfyldt. 
Medlemsstaten skal forpligte sig til for egen regning at afslutte eller gøre alle uafsluttede eller 
ikkefungerende operationer operationelle senest to år efter fristen for fremsendelse af den 
endelige afsluttende rapport vedrørende det pågældende program.

Konklusion

Kommissionen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger pege på noget misbrug af 
EU-tilskud. Tværtimod overvåger den kompetente forvaltningsmyndighed projektet meget nøje 
og påser, at det gennemføres i overensstemmelse med EU's politikker.
Forvaltningsmyndighederne vil gøre den endelige bruger opmærksom på en række forhold med 
hensyn til uafsluttede eller ikkefungerende operationer. og det forventes, at den endelige 
modtager vil opfylde sine forpligtelser senest to år efter fristen for fremsendelse af de 
dokumenter, der er nødvendige for projektets afslutning.

Kommissionen vil gerne understrege, at affaldshåndtering hører til et af de centrale 
miljøspørgsmål. Oprensningen af tidligere ulovlige lossepladser kan kun betegnes som 
gavnlig for den brede offentlighed og som uundværlig for naturens beskyttelse i 
overensstemmelse med direktiv 1999/31/EF og 2008/98/EF. Desuden er fjernelsen af ulovlige 
lossepladser og genanvendelsen af disse som lovlige anlæg også nødvendig, hvis Grækenland 
til fulde skal efterkomme Domstolens dom i sag C-502/03, hvorved det fastsloges, at 
Grækenland havde overtrådt bestemmelserne i artikel 4, 8 og 9 i direktiv 75/442/EØF om 
affald, som ændret ved direktiv 91/156/EØF1."

                                               
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


